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NÁZEV: 

Multimediální aplikace ve výuce francouzského jazyka 

 

ABSTRAKT: 

 

Práce se věnuje tématu moţnosti vyuţití tabletu jako didaktického prostředku ve výuce 

francouzského jazyka. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části práce 

je popsána role informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím procesu. Tablet 

je charakterizován a zařazen do systému didaktických prostředků. Jsou představeny studie, 

které se jiţ zabývaly výukou s vyuţitím tabletů, a programy, které umoţňují vybavení škol 

těmito zařízeními. Je popsána změna charakteru vyučování při vyuţití didaktické techniky 

a s ní spojená změna role učitele. Praktická částuvádí přehled aplikací dostupných 

v prostředí App Store, jeţ lze vyuţít ve výuce francouzského jazyka k rozvoji různých 

jazykových kompetencí. Dále představuje metodické návody, jak mohou učitelé a jejich 

studenti s některými autentickými francouzskými aplikacemi pracovat. Cílem práce je tedy 

jednak kritický přehled vybraných výukových aplikací, jenţ můţe slouţit jako základní 

informace pro nováčky v prostředí multimediálních aplikací, a metodické listy, které jsou 

doplněny listy pracovními a dalšími materiály tak, aby šly snadno pouţít v hodině 

francouzského jazyka.  

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

informační a komunikační technologie (ICT), tablet, iPad, výuka, výukové trendy, 

autentické materiály  
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TITLE: 

Multimedia applications in French language teaching 

SUMMARY: 

This thesis describes the possibilities of using tablets as educational devices within 

learning French as a foreign language. The work has a theoretical part and a practical part. 

In the theoretical part the role of information and communication technologies (ICT) in the 

educational process is defined. Tablet is characterized and classified in the system of 

didactic tools. Studies that have dealt with the teaching and learning via tablets 

are presented and programmes that enable equipping schools with these devices are 

mentioned. The way of teaching is transforming due to the upcoming educational 

technology and also the teacher's role in the process of education is changing. The practical 

part provides a critical review of the applications available in the App Store, which can be 

used for the development of different language skills in French class and beyond. 

Furthermore the thesis offers methodological instructions as a teacher's support. Through 

these materials, lessons containing work with authentic French applications could be 

introduced in class. The contribution of this thesis is thus both a critical review of selected 

educational applications that can serve as basic information for newcomers to the 

environment of multimedia applications and methodological manual, which is 

supplemented by worksheets and other materials in order to be reproduced easily in a 

French class. 

KEYWORDS: 

Information and communication technology (ICT), tablet, iPad, teaching, teaching trends, 

authentic materials  
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1. Úvod 

Vyuţití multimediálních prostředků ve výuce se v dnešní době posunulo z kategorie 

„ţádané“ či „populární“ do kategorie „běţné“ a „nezbytné“. A pokud je technika uţívána 

vhodně, můţe nám, učitelům, pomoci k lepším výsledkům vzdělávacího procesu. Učitel 

pracuje s mladší generací, která s počítači vyrostla a občas není snadné s ní drţet krok. 

Na mnohých základních a středních školách zavádění technologií do výuky jiţ proběhlo – 

najdeme zde vybavené počítačové učebny, projekční techniku aj. Leckde se jiţ objevují 

i kufry s tablety. Jsou však na tuto novou pomůcku však dostatečně připraveni učitelé?  

Druhým rokem vedu krouţek francouzského jazyka na prvním stupni základní školy 

a od  školního roku 2013/14 učím anglický a francouzský jazyk na gymnáziu v Jablonci 

nad Nisou. Soukromě vyučuji i dospělé klienty. Má práce mi tak umoţňuje nahlédnout 

do chodu základní i střední školy a věkový rozptyl mých studentů je opravdu velký. 

Z osobní zkušenosti vím, ţe to, co se na jedné škole pouţívá, můţe znít v druhé škole jako 

„sci-fi“ příběh. Výuka s vyuţitím tabletu mě velmi oslovila a jiţ přes rok jsem majitelkou 

zařízení iPad mini (tablet). Za tuto dobu se mi podařilo poměrně dobře se zorientovat 

v prostředí multimediálních aplikací, které tento přístroj od firmy Apple podporuje. A díky 

rozmanitosti mé práce jsem různé typy aplikací ve výuce pouţila či doporučila svým 

studentům. Nicméně v pouţívání tabletu ve vyučování jsem byla stále nováčkem, a proto 

jsem se rozhodla se tomuto tématu věnovat ve své diplomové práci. Vnímám to jako 

moţnost do této problematiky hlouběji proniknout, rozšířit si obzory a objevit nové 

moţnosti vyuţití tohoto zařízení. Navíc se jedná o téma velmi aktuální, jak zjistíme, pokud 

nahlédneme do výukových trendů a prognóz dalšího vývoje školního vzdělávání. Studenti 

na tuto didaktickou pomůcku reagují většinou pozitivně, ale to nestačí. Tablet ve výuce 

musí mít svou funkci, hodina by měla mít jasnou strukturu a cíl. Jak tedy vyuţít tablet 

ve třídě a co to vůbec je? Právě tomuto tématu se práce věnuje.  
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2. Úkoly a cíle práce 

Pro vypracování této práce jsme si stanovili následující úkoly:  

- sestavit přehled dostupných výukových aplikací vyuţitelných ve výuce a při studiu 

francouzského jazyka 

- vytvořit metodické listy pro pedagogy na II. stupni základních škol a na středních 

školách 

- ověřit navrţené metodické postupy v praxi  

- zapracovat případné změny a zlepšení do metodických listů, a vytvořit tak jejich 

finální podobu 

Byly vytyčeny dva hlavní cíle práce. Prvním je sestavení přehledu multimediálních 

výukových aplikací dostupných  v prostředí App Store (online obchod s multimediálními 

aplikacemi pro zařízení firmy Apple), které lze vyuţít při výuce a samostudiu 

francouzského jazyka. Druhým cílem je vytvoření metodických návodů, jak vybrané 

autentické aplikace vyuţít při výuce francouzského jazyka.  
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3. Struktura práce 

Teoretická část práce pojednává o moţnostech vyuţití ICT v současné škole a systému 

didaktických prostředků, do něhoţ se tabletzařazuje. Následuje podrobný popis tabletu 

a jeho uplatnění ve výuce. Zároveň jsou zmíněny odborné články, studie a výzkumy, které 

se zabývají tímto mobilním zařízením. Prostřednictvím popisu zásadních 

projektůzařazování tabletů do výuky si čtenář můţe udělat představu, jak tento 

procesprobíhá v České republice.   

  V prvním oddílu praktické části lze nalézt přehled aplikací z prostředí AppStore (obchod 

s multimediálními aplikacemi pro zařízení firmy Apple) vyuţitelných ve výuce či při 

studiu francouzského jazyka. Jedná se o přehledovou studii typu kritický přehled (critical 

review). Shrnující přehled, který se opírá o rozsáhlejší soubor dostupných aplikací 

ve zvoleném časovém období. Dle Mareše (2013, s. 431) jde autor při tvorbě přehledu nad 

popis zjištěných poznatků. Důkladně analyzuje zvolené materiály a kriticky hodnotí jejich 

kvalitu, specifikuje jejich silné i slabé stránky, upozorňuje na problematická místa. Závěry 

studie mají charakter kritické bilance dosavadního stavu a obsahují návrhy praktického 

pouţití. Vycházíme tak z autorovy definice kritického přehledu a neomezujeme 

se na pouhý popis aplikací. V analýze se objevují vlastní hodnocení a doporučení, 

jak a kde multimediální materiály vyuţít.   

Druhý oddíl obsahuje metodické listy, které popisují, jak lze aplikace vyuţít ve výuce 

francouzského jazyka. V přehledném formuláři lze najít pokyny pro vyučujícího a zároveň 

hodnocení ověřování těchto metodických materiálů v praxi. Pracovní listy a jejich správná 

řešení jsou obsahem příloh.  

Bibliografie se řídí aktualizovanou normou ČSN ISO 690 (01 0197) platnou od 1. 4. 2011, 

která je českou verzí mezinárodní normy ISO 690: 2010. 

Metody sběru dat 

První šetření probíhalo formou vyhledávání výukových aplikací v AppStore podle 

klíčových slov. Při ověřování autentických aplikací probíhal záznam průběhu kaţdé 

vyučovací jednotky a jejích výsledků do přehledné tabulky.  
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Záznam dat a organizace praktického šetření 

Informace o kaţdé aplikaci byly zaznamenány dle následujícího schématu:  

1) Vzdělávací obsah: Jaký je obsah aplikace? (slovní zásoba / gramatika / výslovnost 

/ všeobecné znalosti) 

2) Ikona:Ikona aplikace je důleţitým poznávacím znakem, proto je zařazena vedle 

jejího názvu.  

3) Název: Celý název aplikace.  

4) Verze: Verze aplikace usnadní identifikaci a zároveň specifikuje její podobu, 

kterou práce komentuje či kritizuje. Případné funkční či obsahové chyby aplikace 

jsou totiţ často odstraněny následující verzí.  

5) Velikost: Velikost aplikace je uvedena v MB.  

6) Popis: Ve stručném popisu aplikace doplněném obrázky se autor věnuje jak obsahu 

aplikace, tak její grafické podobě. Dále je uvedeno pro jakou věkovou skupinu 

je aplikace vhodná a jakým způsobem jí lze vyuţít ve výuce či při samostudiu.   

 

 

  



13 

 

4. Teoretická východiska 

Informační a komunikační technologie (ICT) jsou kaţdodenní součástí ţivota jedince 

v moderní společnosti. Vališová, Kasíková (2007, s. 217) předpovídají, ţe se stanou 

rovnocennou součástí takových základních kulturních technik, jako je čtení, psaní 

a počítání. Škola by tedy měla své studenty připravit na jejich pouţívání v osobním 

i pracovním ţivotě. Jaká je pozice ICT v dnešní škole? Jak vypadají moderní ICT 

prostředky a jak jich lze vyuţívat? Na tyto otázky nalezneme odpovědi v následující části.  

Vzhledem k rychlému rozvoji v oblasti nových technologií se práce snaţí vyhnout se příliš 

zastaralým nebo jiţ nepouţívaným zařízením a zároveň neopomenout nové poznatky 

a nová zařízení. Proto se v teoretické části zaměřujezejména na novější (tuzemské 

i zahraniční) publikace a internetové zdroje.  

4.1 ICT ve výchovně vzdělávacím procesu 

Výchova a vzdělávání jsou jiţ mnoho let ovlivňoványnástupem moderních technologií 

a dochází k procesu tzv. elektronizace, který lze rozdělit do třech základních oblastí 

(Vališová, Kasíková, 2007, s. 216):  

 výuka elektroniky jako studijního a vědního oboru v samostatných předmětech 

nebo jako součást jiných předmětů,  

 výuka počítačů a jejich aplikace jako studijní a vědní obor v samostatných 

předmětech nebo jako součást jiných předmětů (patří sem především algoritmizace 

a programování), 

 vyuţívání počítačů a elektroniky (videotechniky) ve výchovně vzdělávacím 

procesu k podpoře a řízení výuky a učení.  

Pro potřeby této práce povaţujeme za nejdůleţitější právě třetí oblast, kde jsou počítače 

a jiná technika chápány jako významné didaktické prostředky. Vališová, Kasíková 

(2007, s. 217) dále upřesňujímoţnosti vyuţití techniky: přímé pouţití ve výuce, samostatné 

učení, zkoušení a hodnocení i sebekontrola.  

Nejprve je nutné definovat základní pojmy, coţ ovšem není snadné, neboť kaţdý autor 

s pojmy „technika“, „technologie“ a „prostředky“ pracuje trochu odlišně.  
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Pedagogická encyklopedie (Průcha, 2009, s. 271) definuje tři významy pojmu technologie 

ve vzdělávání. Obecnější termín je vymezuje jako součást didaktického systému, který 

obsahuje kaţdá výchovně vzdělávací činnost, kde představuje základní didaktickou 

proměnnou. Druhý a uţší význam vyjadřuje konkrétní materiálně-technickou 

a softwarovou podporu vyučování (učební pomůcky, didaktická technika a výukové 

programy). Ve vyučování jsou pouţívány samostatně a obvykle netvoří vzájemně 

propojené didaktické celky. Naopak třetí význam pojmu – ve smyslu nových vzdělávacích 

technologií – zahrnuje současné technicko-technologické didaktické celky, které 

symbolizuje označení multimédia. Jde o záměrné spojení různých didaktických 

(materiálních i nemateriálních) prostředků do jednoho smysluplného funkčního celku.  

Další definici této oblasti lze nalézt v Pedagogickém slovníku (Průcha, 2013, s. 52), 

který definuje didaktickou techniku jako souborné označení technických zařízení 

uţívaných pro výukové účely. Didaktickou technikou se rozumí buď jen přístroje, 

nebo i jejich programy. Obvykle se rozlišuje didaktická technika tradiční (diaprojektor, 

zpětný projektor, filmový projektor aj.) a moderní (počítač s didaktickým programem, 

jazyková laboratoř, multimediální výukový systém aj.). Podrobnějšímčleněním 

didaktických prostředků (i těch technických) se budeme zabývat dále v kapitole 4.2.  

4.1.1 Výhody a problémy ICT ve výuce 

Vyuţívání ICT ve výuce má své kladné i záporné stránky. Kolář (2009, s. 205) proto 

zdůrazňuje potřebu didaktické vyváţenosti tradičních prostředků a prostředků spojených 

s počítači a uvádí následující přehled výhod pouţití počítače ve škole a ve vyučování:  

Počítač:  

- umoţňuje respektovat individuální tempo učební činnosti ţáků,  

- umoţňuje předkládat ţákům programy různé náročnosti,  

- realizuje zobrazovací moţnosti, můţe se programovat postupnost i pohyb, 

- spravedlivě (přesně) hodnotí, tím i vhodně motivuje ţáky, 

- umoţňuje učitelům i ţákům vypracovávání a vydávání vlastních textů,  

- umoţňuje učitelům samostatný výběr doplňujícího učiva,  

- motivuje ţáky k práci s technickými přístroji.  
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Práce s počítačem však také můţe přinést problémy(zejména neúměrně časté pouţití 

počítače ve vyučování). Kolář (2009, s. 205) uvádí následující problémy, které mohou 

nastat:  

- absence účasti afektivních kvalit ţáka,  

- redukce psané a mluvené řeči,  

- omezování divergentního myšlení (přílišné přizpůsobování se určitým 

pravidlům a modelům, upřednostňování operací, které mají jasné podmínky, 

postuláty, z nichţ se vyvozuje jeden správný závěr),  

- absence přímého pozorování (stále větší účast zprostředkovaných poznatků),  

- sníţení socializace člověka, pobyt a styk s lidmi, kontakty s kulturou,  

- nedostatek rozvíjení tvořivosti a hodnotícího myšlení,  

- při přílišné účasti počítačů nebezpečí náhrady pojmového myšlení myšlením 

ikonickým (obrazy, schémata).  

Nicméně od roku 2009, kdy Kolář tyto výhody a problémy formuloval, se ve škole objevila 

nová technická zařízení – chytré telefony a tablety. Objevují se nové moţnosti výuky –  

e-learning, m-learning (viz níţe). Týkají se těchto nových prostředků tytéţ problémy? 

K zodpovězení této otázky je nutné si zmíněné fenomény podrobněji popsat.  

4.1.2 E-learning 

Kopecký (2006, s. 7) popisuje e-learning jako multimediální podporu vzdělávacího 

procesu s pouţitím moderních informačních a komunikačních technologií, zpravidla 

realizovanou prostřednictvím počítačových sítí. Základním úkolem e-learningu je v čase 

i prostoru svobodný a neomezený přístup ke vzdělávání. E-learningové sluţby posunuly 

vzdělávání dále, výuka není omezena na prostor a délku vyučovací hodiny, a naplňují 

se tak představy učící se společnosti a sebevzdělávání jedince, pojmy často skloňované 

v souvislosti s dalším vývojem vzdělávání. V české i zahraniční odborné  literatuře 

lze nalézt poměrně velké mnoţství článků a publikací zabývajících se E-learningem, 

např. Clark, Mayer (2011), Holmes, Gardner (2006), Kopecký (2006), Mayer (2009) 

V této práci se zabýváme tablety, které v současnosti nespadají přímo do oblasti e-

learningu. Pod vlivem nových technologií se začíná pouţívat termín m-learning, 

aby  se  odlišilo studium s podporou počítače, který je vázán na jedno určité místo 



16 

 

v budově, od studia s podporou ostatních mobilních zařízení (tabletů a chytrých telefonů), 

která jsou přenosná a laicky řečeno „stále po ruce“. 

4.1.3 M-learning 

Černý (2012, s. 1) vysvětluje, ţe pojmem m-learning je myšlena výuková metoda, která 

vyuţívá přenosné ICT prostředky (mimo počítač) pro výuku a vzdělávání ţáků. Je přitom 

relativně jedno, o jaké digitální zařízení jde. Není tedy nutné, aby šlo jen o mobilní telefon, 

jak by se někdo z názvu mohl domnívat. Jako příklad autor uvádí následující zařízení, která 

mají v této oblasti potenciál:  

 mobilní telefon 

 tablet 

 čtečka elektronických knih 

 mp3 přehrávač 

 herní konzole  

Významnou předpověď budoucího vývoje na poli technologií vyuţívaných pro vzdělávání 

přináší kaţdoročně projekt Horizon. Jedná se o společný projektNew Media Consortium 

(sdruţení zastupující na 300 organizací či firem z celého světa zabývajících se vyuţitím 

moderních technologií ve vzdělávání) a EDUCAUSE (mezinárodní asociace vysokých 

škol) předpovídající, které typy technologií budou v příštích letech mít na školství největší 

vliv.Aktuální zpráva NMC Horizon Report (2013) vyzdvihuje význam mobilních aplikací 

ve vzdělávání:  

„Lidé stále více očekávají, ţe budou kdekoli připojeni k internetu a jeho pestré paletě 

poznání. Mobilní zařízení (chytré telefony a tablety) toto umoţňují prostřednictvím 

mobilních sítí a bezdrátového připojení. Rostoucí počet uţivatelů spolu s rychlým vývojem 

těchto zařízení otevřel dveře novým moţnostem vzdělávání. Vzdělávací instituce po celém 

světě vytváří webové stránky, výukové materiály a zdroje přístupné online 

a optimalizované pro tato mobilní zařízení. Nejvíce vyţadovaným produktem je v současné 

době mobilní aplikace. Chytré telefony a tablety nově definovaly pojem mobilní výpočetní 

technika a v posledních 4 – 5 letech se aplikace staly ohniskem zájmu vývojářů, 

coţ má za následek nepřeberné mnoţství výukových a praktických aplikací. Tyto nástroje, 

od poznámkových aplikací a myšlenkových map po aplikace, jejichţ prostřednictvím 

se uţivatel podívá do vesmíru či na strukturu sloţitých chemických látek, přinášejí 
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uţivateli nové záţitky kamkoli a často prostřednictvím několika různých 

zařízení.“ (překlad JS).  

S tímto tvrzením nelze neţ souhlasit. Mobilní aplikace je novým produktem, který je velmi 

poptáván. Aplikace můţe plnit funkci hry, výukového programu, knihy, kytary, 

turistického průvodce atd. Moţnosti jsou opravdu rozsáhlé. Jak tedy zařadit tablety do škol 

mezi učebnice, pracovní sešity, audiovizuální materiály a další didaktické prostředky?  

Nejprve tento pojem definujme.  

4.2Didaktické prostředky 

Maňák (2003, s. 50) řadí didaktické prostředkyspolu s obsahem výuky, učitelem a ţákem 

mezi čtyři základní prvky výchovně vzdělávacího procesu. Dále vysvětluje, ţe didaktické 

prostředky zahrnují všechny materiální předměty, které zajišťují, podmiňují a zefektivňují 

průběh vyučovacího procesu. Jde o takové předměty, které v úzké souvislosti s vyučovací 

metodou a organizační formou výuky napomáhají dosaţení výchovně vzdělávacích cílů. 

Didaktické prostředky vţdy výuku v nějaké míře doprovázely a zajišťovaly, protoţe jsou 

její materiální podmínkou i základnou. Vyvíjely se v závislosti na dosaţeném stupni 

civilizace, kultury a techniky. Ve vývoji školy byly důleţitým modernizačním faktorem 

a také dnes se s oblibou hovoří o moderních didaktických prostředcích, náročnou soudobou 

výuku bez nich ani nelze realizovat.  

4.2.1 Členění didaktický prostředků 

Autoři (Geschwinder a kol.,1995; Choděra, 2006; Maňák, 2003; Rambousek a kol., 1989; 

Šimoník, 2005) se shodují, ţe didaktické prostředky zvyšují efektivitu vyučovacího 

procesu a pomáhají tak k dosaţení vzdělávacích cílů. Nicméně tvůrci didaktických 

publikací se částečně liší v jejich dělení a tablet jako pomůcka se v odborné literatuře 

téměř nevyskytuje, a to z prostého důvodu – je novinkou a do škol proniká aţ v posledních 

letech.  

Členění didaktických prostředků můţeme nalézt u Geschwindera a kol. (1995, s. 7), který 

je dělí na nemateriální (vyučovací metody, organizační formy apod.) a materiální 

(pomůcky, učebna, technika). Rambousek a kol. (1989, s. 15) se věnuje materiálním 

prostředkům, které člení do šesti základních oblastí:  
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1. učební pomůcky 

2. metodické pomůcky 

3. zařízení  

4. didaktická technika 

5. školní potřeby 

6. výukové prostory 

Podrobnější členění uvádí Maňák (2003, s. 50), který materiální předměty, 

jeţ se bezprostředně pouţívají ve výchovně vzdělávacím procesu k hlubšímu osvojení 

vědomostí a dovedností, nazývá učebními pomůckami. Na rozdíl od výukových metod 

a organizačních forem představují přímý materiál, který ţákům zprostředkovává poznání 

skutečnosti. S metodami výuky mohou vytvářet různé varianty a modifikace výukových 

postupů. Dále je autor třídí dle různých hledisek.  

Z hlediska vztahu pomůcek k zprostředkovávané skutečnosti rozlišuje:  

1. reálné předměty a jevy,  

2. věrné zobrazení skutečnosti,  

3. pozměněné zobrazení skutečnosti,  

4. znakové zobrazení skutečnosti.  

Z hlediska vývoje vyděluje čtyři generace pomůcek:  

1. předstrojové pomůcky,  

2. pomůcky spojené s vynálezem knihtisku,  

3. pomůcky zefektivňující lidské smysly,  

4. pomůcky umoţňující komunikaci člověka se strojem.  

Dále autor uvádí přehled základních učebních pomůcek:  

1. skutečné předměty (přírodniny, preparáty, výrobky),  

2. modely (statické nebo dynamické) 

3. zobrazení  

a. obrazy, symbolická zobrazení,  

b. statická projekce (diaprojekce, epiprojekce, zpětná projekce) 

c. dynamická projekce (film, televize, video) 

4. zvukové pomůcky (hudební nástroje, CD nosiče)  
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Další členění didaktických prostředků najdeme např. u Choděry (2006), Šimoníka (2005) 

nebo Stojana (1998). Nicméně některá rozdělení s moderní dobou přestávají platit, stačí 

si vzpomenout na interaktivní učebnice pro IWB či CD-ROMy, které jsou součástí 

papírového vydání učebnice. Nelze jiţ tak striktně oddělovat učebnici a didaktickou 

techniku, neboť jejich příprava i vyuţití se prolíná. 

4.2.2 Zařazení tabletu do systému didaktických prostředků 

Tablety tedy můţeme zařadit mezi materiální didaktické prostředky, didaktickou techniku 

i učební pomůcky. Umoţňují věrné či pozměněné zobrazení skutečnosti a patří 

do nejmladší generace pomůcek, kdy jedinec komunikuje s přístrojem. Ke statické 

či dynamické projekci se přidává prvek interaktivity – ţák/student můţe do průběhu 

projekce zasahovat a ovlivňovat jej. Nicméně tablet je multifunkční zařízení – do jisté míry 

nahrazuje nejen počítač, ale díky své přenosnosti a kompaktnosti i fotoaparát, knihu, 

hudební přehrávač nebo stopky.  

4.3Tablety ve výuce 

Tabletjako výukový prostředek či pomůcka začal být zaváděn poměrně nedávno 

(2009/2010). Školy ho do výuky zařazují nejprve v rámci pilotních projektů. V současné 

době jiţ ale najdeme i školy, kde tablet „zdomácněl“ a není pouze exotickou technickou 

pomůckou, se níţ si polovina učitelského sboru neví rady.  

Stvůrek (2011) ve svém článku pro společnost Scio upozorňuje na nevyhnutelnost této 

změny: „Tablety a notebooky uţ nejsou výsadou jen vyspělých zemí. […] Svět se mění, 

pracovní trh i občanský ţivot bude na dnešní ţáky klást úplně jiné nároky neţ na generaci 

jejich rodičů a prarodičů a tuto proměnu nesmíme prospat. Na druhou stranu 

je samozřejmě nutné a správné k tomuto trendu přistupovat obezřetně a kriticky a věnovat 

spoustu pozornosti neţádoucím vedlejším účinkům, které můţe změna výukových metod 

přinést. Jsme teprve na začátku dlouhé cesty, na které číhá řada netušených nástrah, 

ale projít jí zjevně musíme.“ (Stvůrek, 2011, s. 1-2)  

4.3.1 Co to je „tablet“? 

Podívejme se tedy na to mobilní zařízení, které jsme jiţ tolikrát v práci zmínili a popišme 

si jeho základní podobu a vlastnosti.Tablet je malé multifunkční přenosné zařízení 

s integrovaným dotykovým displejem, který se pouţívá k jeho ovládání. Lze jej vyuţít 
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k obdobným činnostem jako počítač a čtečku knih – přehrávání hudby, filmů, hraní her, 

čtení knih, výuku prostřednictvím výukových aplikací. Zkrátka k jakémukoli přehrávání 

a „konzumaci“ multimédií. Oproti notebooku tablet vydrţí v provozu několikanásobně 

déle. Nejznámějším zástupci jsou iPad od společnosti Apple s operačním systémem iOS 

tablety firmy Samsungči Lenovo s operačním systémem Android. iPad je tedy pouze 

typem multimediálního počítače typu tablet, který je vyroben firmou Apple. Na trhu, kde 

je ve své kategorii průkopníkem, je povaţován za draţší a výkonnější variantu tabletu 

s širokou softwarovou podporou. A jelikoţ byl prvním svého druhu, spousta studií 

a odborných článků pracuje pouze s tímto typem, neboť zkrátka tablety od jiné firmy 

v té době ještě nebyly (či je diskutovaná skupina nepouţívala). 

Pro potřeby této práce pouţíváme pro všechna tato zařízení souhrnné označení „tablet“. 

Nicméně v teorii, citacích či praktické části se často objevuje pouze termín iPad, 

coţ se odvíjí od konkrétního autora a jím pouţívaného zařízení.  

4.3.2 Varianty výuky 

V této kapitole si definujme základní pojmy, jeţ souvisí se způsoby vyuţití tabletu 

ve výuce. Tyto způsoby (či varianty) jsou velmi odlišné a je nutné je rozlišovat. Přehled 

variant výuky za pouţití  uvádí na svých stránkách firma 24U s.r.o., která je akreditovanou 

společností MŠMT v rámci informačních technologií ve školství.  (24U, 2013) :  

Pedagog – iPad má ve třídě pouze učitel, který můţe studentům prostřednictvím 

interaktivní tabule promítat veškerý dostupný multimediální obsah ze svého zařízení 

(videa, obrázky, dokumenty, tabulky a mnoho dalšího) v nesrovnatelné kvalitě. Navíc 

se můţe volně pohybovat po třídě „s destičkou“ v ruce.  

Mobilní učebna– její základní podobou je iKufr – speciálně navrţený kufr, který dokáţe 

iPady najednou snadno a bezpečně přenášet, napájet a dokonce společně synchronizovat. 

Učitel si navrhne styl, materiály a způsob výuky na hodině a za okamţik vše díky iKufru 

importuje do iPadů pro své ţáky. 

1:1 – jedna ku jedné, neboli jeden student na jeden iPad. Tímto způsobem je moţné iPad 

přizpůsobit přesně na míru konkrétnímu studentovi, nastavit přístup na studentův e- 

mailový účet, na jím pouţívané sluţby nebo přihlášení do aplikací pomocí studentova 

vlastního účtu. Navíc si student do zařízení můţe ukládat vlastní materiály.  
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Individuální výuka –aplikacev iPadu umoţňují rozvíjet také schopnosti studentů 

s handicapem (zrakovým, sluchovým, fyzickým). 

Tablet je svou povahou velmi vhodným výukovým nástrojem, protoţe byl s tímto záměrem 

jiţ navrhován. Neumajer (2011) vysvětluje, ţe iPad je příkladem nového trendu, který 

probíhal v případě dřívějších technologií obráceně. V minulosti navrhovaly a vyráběly 

technologické firmy své produkty pro business sféru a z té se postupně některé  prostředky 

dostávaly do sféry „konzumní“, do běţného uţívání pro osobní potřebu. iPad byl ale 

primárně určen pro osobní vyuţití, ihned si získal oblibu a stále častěji je vyuţíván pro 

práci i vzdělávání. Lze tedy očekávat, ţe elektronické čtečky, tablety i další mobilní 

zařízení budou čím dál více ovlivňovat vzdělávání. Nejdříve to individuální, a později 

i to státní a soukromé.  

4.3.3 Zahraniční studie 

Odborné články a studie z let 2010 a 2011 se zabývají spíše prognózami a popisem 

pilotních studií. Osmon (2011, s. 5) tvrdí, ţe tablet pro kaţdého ţáka v hodině matematiky 

se můţe stát realitou, neboť je to zařízení finančně dostupné a školní výuka by mohla být 

lépe (i kdyţ jinak) organizovaná a intenzivní. Výhodu vidí v přiblíţení se díky němu realitě 

kancelářské práce, která v současnosti také probíhá bez tuţek a sešitů. Melhuish & Falloon 

ve své studii Pohled do budoucnosti: M-learning s iPadem (2011) popisují moţné výhody 

a nevýhody vyuţití iPadu ve výuce matematiky a varují, ţe hlavním ohniskem zájmu 

studentů a učitele musí zůstat znalosti, dovednosti a kompetence, ne iPad.  

Později (přibliţně od roku 2012) se objevují rozsáhlejší studie s vyšším počtem 

respondentů a konkrétnějšími zkoumanými problémy. Neřeší se jiţ „zda“ se tablety 

do výuky zapojí – řeší se „jak“ se zapojí/zapojují.  

Kinash, Brand, Matthew (2012) zapojili mobilní aplikace do vysokoškolského studia 

a zkoumali reakce studentů. Ti se k novému postupu nepostavili ani s nadšením 

ani s odporem, přijali nové prostředí snadno a přirozeně. Autoři studie v závěru konstatují, 

ţe by současní vyučující neměli být přehnaně ostraţití, zda studenti vyuţívají mobilní 

zařízení pouze ke studijním účelům nebo zda surfují na internetu a prohlíţí Facebook, 

neboť se tyto činnosti v podstatě neliší od kreslení si a psaní dopisů perem. Vyučující by 

měli umět vyuţít mobilní výukové prostředky, a zvyšovat tak kvalitu vzdělávacího 

procesu. Nicméně si musíme uvědomit, ţe tvůrci této studie pracovali s vysokoškolskými 



22 

 

studenty. Rozhodně nemůţeme souhlasit s podobným přístupem ke studentům základních 

a středních škol, jejichţ motivace ke studiu je často velmi odlišná a disciplína se zde 

udrţuje mnohem obtíţněji neţ na vysokých školách.  

Studie na 18 základních a středních školách v Québecu (Karsenti & Fievez, 2013) ukázala, 

ţe jak studenti, tak učitelé si na tabletech nejvíce cenní jejich mobility a snadného přístupu 

k informacím. Studenti dále oceňují vysokou kvalitu aplikací a učitelé si chválí lepší 

spolupráci mezi studenty vzájemně i mezi studenty a učitelem. Na druhou stranu autoři 

poukazují na nerovnoměrné a neúplné vyuţití moţností iPadu – zejména v případě čtení 

elektronických knih či psaní. Vyvozují, ţe to můţe být způsobeno nepochopením 

potenciálu těchto zařízení ze strany učitelů.  

Aktuální čísla(Etherington, 2013) vykazují obrovský nárůst prodeje iPadů vzdělávacím 

institucím. Autor upřesňuje, ţe přímo vzdělávacím zařízením jiţ bylo prodáno 8 milionů 

zařízení iPad, z toho 4,5 milionu v USA. A některé z 8 milionů iPadů našly svůj domov 

také v České republice.  

4.3.4 Tablet v českých školách 

Kapitola představí nejznámější projekty, které se zasadily o zařazení tabletu do vybavení 

některých českých škol. Jak je právě tablet typu iPad vyuţíván v české škole lze zjistit na 

specializovaných stránkách http://ipadveskole.cz/
1
, kde jsou případové studie doplněny 

video ukázkami z vyučování. Některé školy mají jeden soubor iPadů, které si studenti na 

pokyn učitele zapůjčí a opět vrátí do speciálního kufru. Jiné školy pracují způsobem  1:1.  

Nakladatelství Fraus (2013) spustilo ve školním roce 2012/2013 Pilotní projekt 

profesionální podpory pedagoga digitální výuky 1:1, jehoţ cílem bylo výzkumně ověřit 

efektivnost výuky s podporou tabletů v reţimu 1:1 ve čtyřech předmětech na II. stupni ZŠ 

za předpokladu komplexní profesionální podpory práce učitele.Ve výuce byla pouţita třetí 

generace interaktivních učebnic Fraus nazvaná Flexibooks. Cílem projektu Flexibook 1:1 

bylo zjistit, zda je moţné v běţné školní výuce na základní škole, na níţ navazuje domácí 

příprava, pouţívat výhradně interaktivní učebnice nainstalované v tabletech. Projektu se 

zúčastnilo téměř 528 ţáků a 65 učitelů z celkem 16 škol 2. stupně ZŠ a víceletých 

gymnázií. Výzkum ukázal, ţe obě sledované skupiny – učitelé i ţáci – si s přechodem z 

tištěné učebnice na elektronickou umí poradit bez větších problémů. 75% učitelů, kteří se 

                                                 
1
 ipadveskole.cz [online] 2012. [cit. 2014-05-25]. Dostupné z www: http://ipadveskole.cz/ 

http://ipadveskole.cz/
http://ipadveskole.cz/
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projektu zúčastnili, by svým kolegům doporučilo nahradit tištěné učebnice pouze 

interaktivními. Autoři však upozorňují, ţe se jedná o učitele, kteří mají k těmto 

technologiímvesměs kladný vztah. 

Předchozí projekt Nakladatelství Fraus (2014)Vzdělání 21běţí jiţ od roku 2009 a hledá 

efektivní cesty zapojení moderních technologií do výuky na českých základních školách. 

Na rozdíl od projektu Flexibook ţáci pracují s netbooky. Z dosavadního hodnocení 

odborného garanta projektu - Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – vyplývá, 

ţe zapojení digitálních technologií do výuky přispívá k názornosti a tím i k větší aktivitě 

při vyučování a lepším výsledkům. Technologie v kombinaci s kvalitním vzdělávacím 

obsahem otevírají i lepší moţnosti přípravy na výuku, opakování učiva a testování ţáků. 

Dalším projektem zařazování iPadů do výuky je neformální komunita učitelů, rodičů, 

terapeutů a dalších osob s názvem iSEN, která se od roku 2011věnuje dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Matějková (2013) a informační stránky projektu iSEN (2013) 

vysvětlují, ţe cílem této skupiny je vyuţít zahraniční zkušenosti s mobilními zařízeními 

v českém speciálním školství, zkoušet a recenzovat vhodné aplikace a poskytovat 

odbornou pomoc dalším zájemcům formou školení a poradenské činnosti.  

Všechny projekty zdůrazňují nutnost odborné přípravy a ICT gramotnosti učitelů, 

bez nichţ není moţno vyšší efektivity výuky dosáhnout.  

4.4Nové trendy ve výuce 

V následující kapitole se podívejme na předpovědi a prognózy vývoje didaktické techniky 

i podoby školního vzdělávání obecně. Kde vůbec takové informace hledat? Brdička (2011) 

uvádí, ţe výroční zpráva projektu Horizon je nejvýznamnější fundovanou předpovědí 

budoucího vývoje na poli technologií vyuţívaných pro vzdělávání vzniklou díky 

spolupráci stovky světových expertů pod vedením mezinárodního sdruţení NMC (New 

Media Consortium) a EDUCAUSE (mezinárodní asociace vysokých škol). Současná 

zpráva Horizon Report (NMC Horizon Report, 2014) mezi hlavní vzdělávací trendy, které 

ovlivní školství v příštích dvou letech, řadípřehodnocení role učitele a přechod k „deeper 

learning“ přístupům (studenti pouţívají své znalosti a dovednosti způsobem, který je 

připravuje na situace v reálném ţivotě).  



24 

 

4.4.1 Role učitele 

Způsob, jakým se změní role učitele s příchodem nových technologií do škol, popisuje 

aktuální zpráva NMC Horizon Report (2014). Od učitelů se bude očekávat znalost 

různorodých výukových metod s podporou ICT vyuţitelných k výkladu látky, podpoře 

studia i hodnocení. Předpokládá se spolupráce s ostatními učiteli v rámci školy i mimo ni. 

Učitel by měl běţně vyuţívat digitální technologie při práci se studenty a vystupovat jako 

průvodce a rádce. Měl by zvládat organizaci své práce s veškerými administrativními 

úkony. Na základě tohoto posunu mnoho škol přehodnocuje základní povinnosti učitele 

a pod vlivem nadcházejících změn své zaměstnance podporuje v dalším vzdělávání, které 

se často týká právě sociálních sítí, online nástrojů a zdrojů. Nicméně je nutné přihlíţet 

k individuálním potřebám a představám kaţdého učitele a ke specifickým poţadavkům 

jednotlivých předmětů tak, aby bylo další vzdělávání smysluplné.  

O změně postavení učitele píše i Choděra (2000, s. 163). Dle autora se postavení učitele se 

změní podstatně, a to vlivem počítačové technologie, která poskytne moţnosti nejen pro 

práci ve třídě, nýbrţ pro individuální práci ţáka v domácí přípravě (interaktivní didaktická 

technologie). Učitel se bude tedy postupně měnit v manaţera, organizátora, kontrolora 

a samozřejmě především partnera autentické cizojazyčné komunikace zejména 

v závěrečných fázích výukového cyklu. Nebude to však v ţádném případě role 

„servicemana“, ale naopak vysoce kvalifikovaného vůdce na cestě k jazykové dokonalosti 

ţáka.  

4.4.2Proměna školního vzdělávání 

Další předpovědi se věnují budoucí podobě školního vzdělávání. NMC Horizon Report 

(2014) popisuje probíhající a nadcházející změny ve vyučování:  

„Ve třídě se zdůrazňuje model problémového, aktivního učení. Jelikoţ nové technologie 

jako tablety a chytré mobilní telefony prokázaly svou pouţitelnost ve školách, učitelé 

by měli těchto nástrojů, které ţáci dobře znají, vyuţívat k propojení kurikula 

s kaţdodenními problémy. Aktivní výukové metody jsou rozhodně více zaměřeny na ţáky, 

umoţňují jim ovlivňovat jejich zapojení do činnosti, vymýšlet a uvádět do praxe řešení 

lokálních i globálních problémů. Předpokládá se, ţe pokud ţák vidí spojitost mezi obsahem 

školního vzdělávání a svým vlastním ţivotem a ţivotem okolní komunity, tak je při výuce 

aktivnější a více se zapojuje do činností v daném předmětu.“ 
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Některé se zmíněných metod či přístupů objevíme jiţ dnes v některých školách. Z těchto 

výukových metod vycházíme v druhém oddílu praktické části, kdy je ţákům předloţen 

konkrétní problém či úkol, který mají s vyuţitím autentických materiálů vyřešit.  

S proměnou školního vzdělávání počítá i MŠMT, které ve svém dokumentu Hlavní směry 

strategie vzdělávací politiky do roku 2020(MŠMT, 2013) uvádí, ţe školy všech druhů 

od mateřských po vysoké čelí nejen svým specifickým problémům, ale na začátku 

21. století se všechny ocitly na významné křiţovatce. Vlivem rychlého rozvoje 

komunikačních technologií a stále snadnějšího sdílení informací i vlivem rozvoje 

sociálních sítí se zásadně změnily i představy o školním vzdělávání a nároky na něj. Děti 

tráví hodně času u počítače, na internetu a sledováním televize. To, co se dozvídají a naučí 

vlastní aktivitou a ve svém prostředí sociálních sítí, na internetu, z médií, mohou často 

povaţovat za relevantnější neţ to, co se dozvídají ve škole. Mnohé důleţité procesy 

vzdělávání zejména získávání informací a vytváření postojů se tak neodehrávají jen 

ve škole, ale stále intenzivněji paralelně se školním vzděláváním ve „veřejném mediálním 

a síťovém prostoru“.  

Učitel jiţ není hlavním zdrojem informací. Coţ však neznamená, ţe můţe být zcela 

nahrazen aplikacemi v tabletu. Při výuce cizího jazyka má svou nezastupitelnou roli 

komunikačního partnera, a pokud se dobře zorientuje v internetovém prostředí a nabídce 

aplikací pro mobilní zařízení, můţe být rádcem při výběru materiálů k samostudiu. Sám 

můţe prostřednictvím těchto zařízení své ţáky instruovat, zadávat a vybírat jim úkoly, 

tvořit nové materiály a vyuţívat je ve výuce. Pro učitele francouzského jazyka můţe být 

dobrým základem přehled výukových aplikací vyuţitelných ve výuce či při samostudiu, 

uvedený v prvním oddílu praktické části této práce.  
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5. Praktická část 

Praktická část je rozdělena na dva oddíly. První se věnuje popisu jednotlivých výukových 

aplikací, v druhém jsou prostřednictvím metodických listů představeny vybrané autentické 

aplikace (tj. aplikace, které nejsou primárně určené k výukovým účelům). Tyto metodické 

listy byly navrţeny autorkou této práce a ověřeny ve vyučování. Zjištěné nedostatky 

tak mohly být odstraněny a byla k nim doplněna moţná rozšíření či zjednodušení. 

5.1 Přehled aplikací 

Následující přehled představuje výukové aplikace dostupné v internetovém obchodě App 

Store, které povaţujeme za vyuţitelné ve výuce francouzského jazyka, a to jak ve  výuce 

individuální, tak skupinové. Jednotlivé aplikace jsou nejprve seřazeny do přehledné 

tabulky, která obsahuje jejich ikonu a celý název (pro snadnou identifikaci při případném 

hledání v obchodě App Store). Ve třetím sloupci je specifikován výukový obsah aplikace 

a čtvrtý sloupec uvádí, pro jakou jazykovou úroveň je daná aplikace vhodná. Podrobnější 

popis a informace pak čtenář najde v jednotlivých podkapitolách, jejichţ názvy jsou 

identické s názvy výukových aplikací.  

 

Ikona Název Obsah Úroveň 

2
 

LEXI French 
Slovní zásoba 

Výslovnost 
A1 – B1 

3
 

French Vocab Flashcards by Noyo HD 
Slovní zásoba 

Výslovnost 
A1 – A2 

4
 

Learn French: Listen, Speak and Play 
Slovní zásoba 

Výslovnost 
A2 – B1 

5
 

iTalk French: Conversation guide 
Slovní zásoba 

Výslovnost 
A1 – B1 

                                                 
2
Ikona LEXI French (Langtech, 2012). 

3
Ikona French Vocab Flashcards by Noyo HD (Noyo, 2013). 

4
 Ikona Learn French: Listen, Speak and Play (Guillaume Joly, 2014). 

5
Ikona  iTalk French: Conversation guide (Alexandru Iliescu, 2013). 
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6
 

French Alphabet Pronunciation Výslovnost A1 

7
 

Learn French Sounds Výslovnost A1 – A2  

8 

450 exercices CLE International Gramatika A1 – A2 

9
 

J‘accorde Gramatika B1 – B2 

10 

100 Questions Ortogtaphe HD Gramatika B1 – B2 

11
 

Irregular French Verbs Gramatika A1 – B2 

12
 

Regular French Verbs Gramatika A1 – B2 

13
 

French verbs HD 
Gramatika 

Výslovnost 
A1 – B2 

14 

Mobilní Učitel – Výuka Francouzštiny 

Gramatika 

Slovní 

zásobaVýslovnost 

A1 – B1 

15 

Lecture faciles CLE International 
Literatura 

Výslovnost 
A2 – B2 

16 

Dionquiz Géographie de la France Zeměpisné znalosti A2 – B2 

17
 

Trivial Všeobecné znalosti B2 

                                                 
6
Ikona French Alphabet Pronunciation (Yohann Taieb, 2013a). 

7
 Ikona Learn French Sounds(Yohann Taieb, 2013b). 

8
 Ikona 450 exercices CLE International (Sejer, 2014). 

9
Ikona J‘accorde. (Antoine van Eetvelde, 2014). 

10
 Ikona 100 Questions Ortogtaphe HD (Méthodos applications, 2013). 

11
Ikona Irregular French Verbs(Interactive Learning Success, LLC, 2013b). 

12
IkonaRegular French Verbs(Interactive Learning Success, LLC, 2013a). 

13
IkonaFrench verbs HD (iEdutainments, 2014). 

14
 Ikona Mobilní Učitel – Výuka Francouzštiny (AstrumQ Eddica, 2013). 

15
 Ikona Lecture faciles CLE International(Sejer, 2012). 

16
 Ikona Dionquiz Géographie de la France (Diondine, 2012). 

17
Ikona Trivial (Marco Batista, 2014). 
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18 

MEMO Quiz Culture Génerale Všeobecné znalosti A2 – B2 

19 

France Slider Puzzle Free Hry A1 – A2 

 

 

  

                                                 
18

 Ikona MEMO Quiz Culture Génerale(Quelle Histoire, 2013). 
19

 Ikona France Slider Puzzle Free (Christopher Kalu, 2014). 
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5.1.1 LEXI French 

Vzdělávací obsah: Slovní zásoba, Výslovnost 

Verze: 2.6 

Velikost: 20,5 MB 

V této aplikaci, zaměřené na výuku a procvičování slovní zásoby a fonetiky, uţivatel volí 

mezi výukou a hrou. Při výuce lze vidět slovo napsané a slyšet jej, nebo slovo pouze slyšet, 

anebo ho slyšet a zároveň vidět jeho výslovnost. Úkolem uţivatele je kliknout na správný 

obrázek. Nejprve se na displeji objeví obrázek jeden a postupně obrázky přibývají 

aţ do počtu šesti. Slovo lze znovu přehrát, hlasy se střídají – jednou muţský, podruhé 

ţenský. Na závěr jednoho úseku lekce (naučení a procvičení šesti slovíček) se objeví 

shrnutí: počet chyb, čas, jaká slova byla určena špatně (lze na ně znovu kliknout 

a zopakovat si je). Pokud uţivatel zvolí modul Hra, zobrazí se mu 24 obrázků a on má za 

úkol kliknout na dané slovo. Opět můţe slovo pouze slyšet, nebo slyšet a číst anebo slyšet 

a vidět jeho fonetickou transkripci. Obrázky postupně ubývají. Pokud se uţivatel splete 

a klikne na špatný obrázek, zazní zvukový signál a slovo je opět zopakováno.  

Tato aplikace je v anglickém jazyce. Fotografie jsou velmi kvalitní a je z nich zřejmé, o 

jaký předmět/pohyb/situaci se jedná. Neustálý hlasový doprovod (dva mluvčí) přispívá 

ke zlepšení porozumění mluvenému slovu. Aplikace je ke staţení zdarma, nicméně 

k dispozici je pouze jeden soubor obrázků tj. Zvířata. Další obrázkové soubory lze 

dokoupit za 1,79€ za jeden. Lze vybírat z následujících oblastí:  

1. Anatomie lidského těla 

2. Obchod a bankovnictví 

3. Lidské tělo 

4. Slovesa pohybu 

5. Oblečení 

6. Jídlo 

7. Dům 

8. U doktora 

9. Planeta Země 

10. Čísla 

11. Popis osoby 

12. Abeceda 

13. Doprava 

14. Slovesa 

15. Zvířata 

Obrázek 1Soubory obrázků na LEXI French (Langtech, 2012).  
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5.1.2 French Vocab Flashcards by Noyo HD 

Vzdělávací obsah: Slovní zásoba, Výslovnost 

Verze: 1.1 

Velikost: 78,2 MB 

Aplikace obsahuje dvě části – obrázky k procvičování a sérii testů k ověření znalostí. 

Na 176 obrázcích rozdělených do deseti oblastí uţivatel najde přes 1900 základních 

francouzských slov a frází, jejichţ výslovnost si jedním dotykem na danou věc či osobu 

můţe přehrát. Zároveň se mu zobrazí psaná podoba slova a jeho překlad do angličtiny. 

V testu jsou otázky kladeny anglicky. Aplikace zaznamenává výsledky a vytváří statistiky, 

které si uţivatel můţe jedním kliknutím zaslat na e-mail (nebo svému učiteli).  

První oblast (Jídlo) je zdarma, zbylé oblasti se zpřístupní po zaplacení1.99$. Aplikace 

je velmi vhodná k samostatnému procvičování slovní zásoby na prvním i druhém stupni 

základní školy, neboť styl obrázků i jejich témata se hodí lépe k mladším jedincům. Slovní 

zásoba nepřekračuje rámec úrovně A2.  

Oblasti slovní zásoby v této aplikaci jsou:  

1. Jídlo 

2. V restauraci 

3. Doma 

4. Doprava 

5. Ve městě 

6. Na prázdninách 

7. Ve škole 

8. Roční období 

9. Sporty 

10. Zvířata 

Jako drobný nedostatek lze hodnotit občasnou absenci členů před podstatnými jmény 

a v ostatních případech, kde členy jsou, dělá mluvčí nepřirozenou pauzu mezi členem 

a slovem. Chápeme, ţe je slovo zřetelněji vyslovené, aby jej začátečník snadno rozeznal, 

nicméně tato absence vázání a řetězení zní nepřirozeně.  

  

Obrázek 2 Cukrárna (Noyo, 2013).  
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5.1.3 Learn French: Listen, Speak and Play 

Vzdělávací obsah: Slovní zásoba, Výslovnost 

Verze: 1 

Velikost: 41,1 MB 

Aplikace zaměřená na výuku a procvičování 

slovní zásoby a výslovnosti nabízí 

35 tematických obrázkových karet,jeţ obsahují 

přes 600 slov, která lze přehrát nahlas. Navíc uţivatel vidí jejich anglický překlad. Při 

zvolení modu kvíz všechny popisky obrázkové karty zmizí a uţivatel určuje, který pojem 

právě slyšel. Hodnocení probíhá jednoduchou formou – za bezchybné určení celé karty 

jsou tři hvězdičky, za jednu chybu dvě hvězdičky, atd. V menu pak uţivatel přehledně vidí, 

kterou kartu má jiţ bezchybně splněnou a kterou nikoli.  

Přestoţe je aplikace zdarma, je kvalitní a obsáhlá. Systém testování je jednoduchý 

a efektivní. Je vhodnější pro starší studenty (SŠ), neboť mnohá z vyučovaných slov 

jiţ nepatří do základní slovní zásoby a proto je aplikace vyuţitelná zejména pro úrovně A2 

– B1. Rovněţ styl obrázků jev porovnání s předchozí aplikací určen dospělejšímu uţivateli.  

5.1.4 iTalk French: Conversation guide 

Vzdělávací obsah: Slovní zásoba, Výslovnost 

Verze: 1.1  

Velikost: 38,2 MB 

Aplikace slouţí k objevování a procvičování 

francouzských větných frází. Obsahuje devět 

tematických sad karet s frázemi (celkem přes 400 frází) 

a její instrukce jsou opět v angličtině. Na kaţdé kartě 

je obrázek, věta napsaná francouzsky a anglicky, 

tlačítko pro přehrání věty z úst rodilého mluvčího 

a tlačítko pro nahrání uţivatelova vlastního záznamu. 

Porovnáním záznamu vlastní produkce s nahrávkou rodilého mluvčího lze kontrolovat 

uţivatelovu správnou výslovnost. Kvíz, který je součástí aplikace je gramaticky poměrně 

Obrázek 4 Téma „Hotel“ (Alexandru 

Iliescu, 2013).  

Obrázek 3 Karta „Dům“ (Guillaume Joly, 2014).  
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obtíţný, nicméně vychází z vět pouţitých na konverzačních kartách. Pokud je tedy uţivatel 

předtím prošel svědomitě, měl by mít gramatická pravidla implicitně osvojena.  

Aplikace klade důraz na následující metodická pravidla:  

 učit se vţdy fráze, ne izolovaná slova, 

 učit se prostřednictvím vizuálních i auditivních vjemů zároveň, 

 pouţívat audio materiály namluvené rodilými mluvčími,  

 kontrolovatvlastní výslovnost, 

 pracovat s předlohou (porovnat vlastní nahrávky s rodilým mluvčím).  

Aplikace je placená (3,99 €). Vyuţít ji lze zejména při individuálním studiu. Ve třídě 

je vhodnou pomůckou při tvorbě vlastních dialogů a scének, a to od začátečnických 

seznamovacích konverzací po sloţitější, jako např. řešení krizových situací (krádeţ, nemoc 

apod.).  

5.1.5French Alphabet Pronunciation 

Vzdělávací obsah: Výslovnost 

Verze: 1.1 

Velikost:  9,2 MB  

Jedná se o jednoduchou aplikaci s jediným cílem – 

zvládnutí francouzské abecedy. Uţivatel si můţe přehrát 

jednotlivá písmena nebo určovat, které písmeno právě 

slyšel. V dalším cvičení je ke kaţdému písmenu přiřazeno 

jedno snadné podstatné jméno, které se objeví i s malým obrázkem, a po přečtení písmene 

se ozve i výslovnost daného slova. Jazykem aplikace je opět angličtina.  

Aplikace nepočítá ţádné skóre či špatné odpovědi a není zde moţnost uţivatelských 

profilů. Za nedostatek lze povaţovat slova uvedená bez členů. Domníváme se, ţe člen 

je třeba vnímat za součást kaţdého podstatného jména a při učení se slovní zásoby 

by se měl fixovat spolu se slovem. Aplikace je velmi vhodná pro první stupeň základní 

školy, ale lze ji vyuţít i na stupnidruhém. Obdobných aplikací, lepší či horší kvality, které 

umí přehrát písmena francouzské abecedy a následně uţivatele z jejich znalosti přezkoušet, 

je v App Store mnoho, a většina z nich je ke staţení zdarma. Uţivatel si jen musí dát 

pozor, aby nestáhl aplikaci s abecedou určenou pro francouzské děti, jelikoţ ty jsou 

Obrázek 5 Jaké písmeno jsi 

slyšel? (Yohann Taieb, 2013). 
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většinou značně infantilní. Doporučujeme hledat produkty určené k výuce francouzštiny 

jako jazyka cizího (FLE).   

5.1.6Learn French Sounds 

Vzdělávací obsah: Výslovnost 

Verze: 1.1 

Velikost:  9,4 MB  

Aplikace pochází od stejného autora jako French Alphabet 

Pronunciation a slouţí k procvičení francouzské 

výslovnosti určitých skupin hlásek (ou, aille, gne, en,atd.). 

Uţivatel si můţe přehrát jednotlivé skupiny hlásek 

a opakovat si je. Ve hře Continuous Playpak vybírá ze čtyř 

skupin tu, kterou právě slyší. Dále si uţivatel můţe přehrát procvičovanou skupinu 

a k ní slovo, v němţ se vyskytuje.  

Aplikace nepočítá ţádné skóre či špatné odpovědi a není zde moţnost uţivatelských 

profilů (sluţba pro přihlášení většího počtu uţivatelů). Slova vybraná k jednotlivým 

skupinám hlásek jsou často poměrně obtíţná a nepatří do základní slovní zásoby. Nicméně 

je pod nimi v závorce uveden překlad do angličtiny. Aplikace rozhodně nepokrývá 

všechny důleţité skupiny hlásek.  

5.1.7 450 exercices CLE International 

Vzdělávací obsah: Gramatika   

Verze: 1.0 

Velikost: 7,2  MB (+ dokoupené soubory) 

Aplikace je digitální verzí známých cvičebnic 

francouzské gramatiky a slovní zásoby. 

V současnosti jsou k dispozici dva soubory 

elektronických cvičení – Grammaire 450 nouveaux 

exercices (niveau débutant) a Vocabulaire 450 

nouveaux exercices (niveau débutant), kaţdý 

za  8,99 €. Dle typu cvičení je k dispozici 

Obrázek 6Jaký zvuk jsi slyšel? 

(Yohann Taieb, 2013). 

 

Obrázek 7 Kapitola „Rod a číslo 

podstatných jmen“ (Sejer, 2014). 
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buď automatická kontrola, nebo klíč ke cvičením. Celkové skóre kaţdé lekce je podrobně 

rozepsané podle jednotlivých cvičení a uţivatel okamţitě vidí, kde nejvíce chyboval.  

5.1.8   J‘accorde 

Vzdělávací obsah: Gramatika   

Verze: 1.14.1 

Velikost: 19,9  MB  

Velmi propracovaná aplikace s atraktivní grafickou formou je určena kosvojení 

a procvičení určitých gramatických jevů, konkrétně shody příčestí minulého a homofon 

(výběr dle jeho gramatické funkce). Uţivatel můţe objevovat gramatická pravidla 

induktivní metodou (tj. student prochází věty s určitými gramatickými jevy a sám vyvozuje 

jejich pravidla) nebo si je můţe pouze pročíst v kapitole Les règles. Následuje velké 

mnoţství cvičení (přes 2500 poloţek k vyplnění či spojení). Po přihlášení je automaticky 

sledována studentova úspěšnost plnění jednotlivých cvičení. Jejich výsledky lze jednoduše 

odeslat na emailovou adresu. Zdarma je pouze jedno aţ dvě cvičeni z kaţdé sady, zbývající 

je nutno dokoupit (shoda příčestí minulého za 2,69 € a homofona za 1,79 €). 

 

Obrázek 8 Úvodní menu (Antoine van Eetvelde, 

2014). 

Aplikace je určena pokročilejším studentům, kteří si umí poradit se zadáním 

a vysvětlivkami ve francouzštině. Můţe být vhodným a zábavným doplňkem při studiu 

gramatiky. Učitel můţe vyuţít funkce odeslání výsledků na emailovou adresu a zařadit 

některá cvičení do svého systému hodnocení studentů.  

Obrázek 9 Shoda příčestí minulého – cvičení 

(Antoine van Eetvelde, 2014). 
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5.1.9  100Questions Ortogtaphe HD 

Vzdělávací obsah: Gramatika   

Verze: 1.4 

Velikost: 11,0 MB  

Aplikace se skládá ze dvou částí: procvičování gramatiky s vysvětlenými pravidly a kvízu. 

Pravidla jsou velmi stručně a přehledně vysvětlena, problematická místa různobarevně 

zvýrazněna. Po prostudování gramatických pravidel a cvičných otázek se uţivatel můţe 

pustit do plnění kvízu, který je stejně jako procvičovací část rozdělen na různé oblasti 

gramatiky (časování sloves, příčestí, rod a číslo jmen) a pravopis. Na kaţdé úrovni lze 

zároveň nalézt závěrečnou opakovací část. Kaţdý úkol má stejnou formu, tj. doplnění 

správného tvaru slova do věty výběrem ze tří moţností. První úroveň je zdarma, zbylé čtyři 

úrovně se zpřístupní po zaplacení 1,59€.  

Velmi uţitečná je funkce zobrazení chyb, kdy uţivatel vidí svou chybu, správnou odpověď 

a jedním kliknutím si můţe otevřít gramatická pravidla daného jevu. Systém úrovní 

je motivující a hodnocení pomocí hvězdiček je velmi přehledné.   

 

5.1.10Irregular French Verbs: Conjugation Practice – free 

Vzdělávací obsah: Gramatika  

Verze: 1.0 

Velikost:  7,8 MB  

Obrázek 1Testová otázka třetí úrovně – časování  Obrázek 10Základní obrazovka kvízu (Méthodos 

applications, 2013).  
Obrázek 11 Testová otázka třetí úrovně – časování 

(Méthodos applications, 2013). 
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Obrázek 12 Spojování osobních zájmen a 

správných slovesných tvarů (Interactive Learning 

Success, LLC, 2013b).   

Obrázek 13 Doplňování správných slovesných 

tvarů (Interactive Learning Success, LLC, 2013b).

Prostřednictvím dvou druhů cvičení – spojování a doplňování – lze procvičit 25 nejčastěji 

uţívaných nepravidelných sloves v různých časech a způsobech (přítomný čas, 

imperfektum, minulý sloţený čas, budoucí prostý čas, podmiňovací způsob). Instrukce jsou 

ve francouzském jazyce. Kaţdý doplněný tvar je moţné okamţitě samostatně zkontrolovat 

a není třeba čekat, aţ bude cvičení vyplněné celé.  

Jedná se o velmi jednoduchou aplikaci vhodnou jiţ pro začátečníky. Přítomný čas lze 

procvičovat zdarma, ostatní cvičení je třeba dokoupit za1,99$. Aplikace není nijak graficky 

poutavá, nicméně je velmi pohotová a praktická. Samostatná kontrola kaţdého doplněného 

tvaru poskytuje uţivateli okamţitou zpětnou vazbu.  

5.1.11Regular French Verbs: Conjugation Practice – free 

Vzdělávací obsah: Gramatika  

Verze: 1.0 

Velikost:  8,1 MB  

Aplikace téměř identická s předchozí (Irregular French Verbs: Conjugation Practice – 

free), s jediným rozdílem – uţivatel procvičuje tvary 30 nejčastěji uţívaných pravidelných 

sloves. Cvičení na přítomný čas jsou opět zdarma, ostatní je třeba dokoupit za 1,99 

$.Je vhodná jak pro začátečníky, tak pokročilé, uţivatel pouze zvolí slovesný čas, který 

chce procvičovat.  
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5.1.12French verbs HD 

Vzdělávací obsah: Gramatika, Výslovnost 

Verze: 4.0.9 

Velikost:  80,8 MB  

Velmi propracovaná aplikace nabízí audio nahrávku 

výslovnosti ke všem osobám sloves různých časů 

a způsobů (přítomný čas, imperfektum, minulý sloţený 

čas, budoucí prostý čas, podmiňovací způsob, 

konjunktiv). Kaţdé sloveso je navíc ilustrováno 

krátkou animací, která vysvětluje jeho význam. 

Tabulku sloves lze „otočit“ a zhlédnout překlady 

francouzských sloves (nyní k dispozici přes 30 jazyků, čeština bohuţel nikoli). Uţivatel 

můţe vymazat tabulku a jednoduchým klikáním na jednotlivá pole přehrát a zobrazit 

jednotlivé tvary. Tímto způsobem si procvičuje nejen pravopis slovesných tvarů, 

ale neustálý zvukový doprovod fixuje i správnou výslovnost. Plnou verzi lze zakoupit 

za 3,59 €.  

5.1.13Mobilní Učitel – Výuka Francouzštiny 

Vzdělávací obsah: Gramatika, Slovní zásoba, Výslovnost 

Verze: 1.0 

Velikost:  65,9 MB 

Ucelený systém pro výuku a opakování gramatických jevů, slovní zásoby a výslovnosti 

francouzského jazyka s instrukcemi v českém jazyce. Na jednotlivých záloţkách najdeme 

k různým tématům slovíčka, přehled gramatiky, věty, fráze, poslechy a videa. Výuka 

a procvičování slovní zásoby má tři varianty – 1. Audio (aplikace přehraje francouzské 

slovo i jeho český ekvivalent), 2. Vyber odpověď (aplikace přehraje francouzské slovo 

a uţivatel vybírá ze tří variant překladu), 3. Vím/Nevím (aplikace přehraje francouzské 

slovo a uţivatel označí jedno z tlačítek (vím/nevím), poté se objeví český překlad). 

Gramatický přehled je členěn do tematických kapitol a je psán česky. Procvičování celých 

vět probíhá opět třemi různými způsoby – Audio, Vyber odpověď a Vím/Nevím. Fráze 

se procvičují pouze Audio a Vím/Nevím způsobem. Poslech je vţdy tematický 

(Au restaurant, Chez le médecin) a během přehrávání se čtený text zvýrazňuje. 

Obrázek 14 Aplikace French verbs HD 

(iEdutainments, 2014).  
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Videa obsahují různé úkoly, např. po zhlédnutí osoby, která ve videu poloţí otázku 

(např. Tu habites où?), musí uţivatel vybrat 

správnou odpověď ze tří nabízených 

moţností.  

Pár ukázkových lekcí je zdarma, další lze 

dokoupit v kiosku za 0,89 € jednu. Jedná 

se o jedinou českou výukovou aplikaci 

francouzštiny, která je v prostředí App Store 

k nalezení. Velmi uţitečnou hodnotíme 

funkci inteligentního opakování – program si 

pamatuje uţivatelovy chyby a jejich seznam 

uvádí v sekci „neznal“.  

5.1.14Lectures faciles CLE International 

Vzdělávací obsah: Literatura, Výslovnost 

Verze: 1.1 

Velikost:  13,6 MB (+ knihy) 

Sbírka nabízí zjednodušenou četbu známých francouzských literárních děl a četbu 

pro mládeţ. V současnosti je v nabídce 24 knih, kaţdá ke staţení za 5,99 €. Dílo 

je rozděleno do několika kapitol, které si čtenář můţe nejen přečíst, ale i přehrát nahlas. Na 

konci kaţdé kapitoly je připraven krátký kvíz, který prověří porozumění textu. Dále je 

kaţdá kniha doplněna stručným ţivotopisem autora a výkladovým slovníčkem sloţitějších 

slov a slovních spojení.  

Knihy jsou k dispozici samozřejmě i v tištěné podobě, nicméně elektronická varianta má 

obrovskou výhodu doprovodného zvukového záznamu, který nezůstává pouze u čtení, 

ale je doplněn i zvukovými efekty (otevírání dveří, zvuk aut atd.). Zakoupené knihy 

z obchodu (La boutique) si čtenář „rovná“ do své knihovny (La bibliothèque).  

Obrázek 15 Hlavní menu aplikace Mobilní Učitel – 

Výuka Francouzštiny (AstrumQ Eddica, 2013).  
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Obrázek 16 Lectures faciles – obchod s publikacemi (Sejer, 2012) 

 

5.1.15Dionquiz Géographie de la France 

Vzdělávací obsah: Zeměpisné znalosti 

Verze: 2.1 

Velikost:  6,9 MB  

Aplikace hravou formou testuje zeměpisné znalosti. Různé druhy cvičení prověří či naučí 

uţivatele základy francouzského místopisu a při pokročilejším nastavení se lze dostat 

daleko nad rámec základních znalostí. 

Uţivatel si můţe nastavit mód 

procvičování nebo mód hry ve dvojici 

(Mode Duel).  

Typy cvičení jsou následující: 

umísťování pojmů do map (řeky, 

jezera, pohoří, regiony, departmány, 

města), spojování (např. regiony 

s jejich hlavními městy), seřazení 

dle určitého klíče (např. řeky dle délky, 

města dle populace). Celkem je k dispozici 33 cvičení, jejichţ náročnost lze někdy ještě 

upravit (nastavením 5, 10, 15 nebo 20 poloţek v jednom cvičení). Na spodní liště se měří 

čas a úspěšnost odpovědí.  

Obrázek 17 Najdi francouzské regiony (Diondine, 2012). 
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Aplikace je obsáhlá a nabízí kvalitní mapy a grafiku. Proto je placená (2,69 €). Můţe být 

vyuţita nejen při výuce ryze francouzských reálií, ale i v rámci výuky Frankofonie, neboť 

zde najdeme cvičení týkající se zámořských departmentů.  

Pro fotbalové nadšence lze doporučit podobně koncipovanou aplikaci od téţe firmy, 

Dionquiz Football
20

, vhodnou k procvičení názvů evropských i světových států a zároveň 

ověřování znalostí z oblasti současné fotbalové scény i její historie. Další kvízovou 

aplikací firmy Diondine je Dionquiz Littérature Française
21

, kde uţivatel poznává 

francouzské spisovatele, jejich portréty, díla, první věty vybraných děl a citáty. Nicméně 

tuto literární aplikaci bych vzhledem k její náročnosti doporučila spíše jako doplněk výuky 

francouzské literatury na vysoké škole. Obě zmíněné aplikace lze stáhnout taktéţ za 2,69 €.  

5.1.16Trivial 

Vzdělávací obsah: Všeobecné znalosti 

Verze: 1.3 

Velikost:  31,4 MB  

Formou klasického kvízu (postupně se objeví 15 otázek, 

u kaţdé je na výběr ze čtyř odpovědí, z nichţ pouze jedna 

je správná) si uţivatel procvičuje nejen znalostivšeobecné, 

ale i ty z francouzského jazyka. 

 Kvíz předpokládá schopnost rychlého čtení 

ve francouzském jazyce, neboť moţnost odpovědět 

je časově omezena. Uţivatel si můţe zvolit oblast otázek (Géographie, Histoire, Science 

et Nature, Divertissement, Art et Littérature, Sports et Loisirs), anebo lze odpovídat 

na otázky ze všech oblastí najednou. Aplikace vede statistiky výsledků a navíc uţivatel 

můţe porovnat své úspěchy s ostatními prostřednictvím Facebooku.  

Aplikace je ke staţení zdarma. Je vhodnápro pokročilejší a starší studenty, neboť je nutná 

velká míra pohotovosti a soustředění při rychlém odpovídání a určitý všeobecný přehled. 

Kvalitnější a klidnější (bez časového limitu) je následující kvízová aplikace.  

                                                 
20

DIONDINE. Dionquiz Football[software]. 3. 10. 2012 [cit. 2014-05-06]. Dostupné z App Store, Apple Inc. 

Verze 1.2.  
21

DIONDINE. Dionquiz Littérature Française [software]. 6. 10. 2012 [cit. 2014-05-06]. Dostupné z App 

Store, Apple Inc. Verze 1.1. 

Obrázek 18 Kvíz Trivial (Marco 

Batista, 2014). 
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5.1.17MEMO Quiz Culture Génerale 

Vzdělávací obsah: Všeobecné znalosti 

Verze: 1.1 

Velikost:  8,8 MB  

Kvíz náhodně vybírá otázky z šesti okruhů (Cinéma, Géographie, Musique, Art, Histoire, 

Littérature) a uţivatel se snaţí dosáhnout co nejvyššího počtu správně zodpovězených 

otázek. Hra končí po třetí špatné odpovědi. Velmi propracovaný je systém hodnocení, 

který vhodně motivuje hráče – statistika ukazuje, v jakých 

okruzích měl hráč největší úspěšnost, a kde naopak 

nejvíce chyboval. Graf zobrazuje počet bodů v kaţdé hře. 

A navíc je zde 6 úrovní pokročilosti (Débutant, Amateur, 

Passionné, Expert, Surdoué, Génie), kterých můţe hráč 

dosáhnout.  

Dalšími kvízovými aplikacemi firmy Quelle Histoire jsou 

např. Sport, Rois de France, Cinéma, Géo, Histoire 

de France, Presidentielles, Napoléon. Některé jsou 

zdarma, jiné za 0,89 €.  

 

5.1.18France Slider Puzzle Free 

Vzdělávací obsah: Hry 

Verze: 1.0 

Velikost:  23,0 MB  

Známá hra, kdy se díly obrázku dávají 

posunováním po čtvercové síti do správné 

pozice tak, aby vytvořily obrázek. Lze 

zvolit mezi třemi stupni obtíţnosti (3x3, 

4x4 a 5x5).  

Obrázky v této aplikaci (celkem 16) mají jedno společné téma a tím je Francie – najdeme 

zde nejen známé paříţské památky či malebné uličky, ale i fotografie s gastronomickou 

Obrázek 19 Memo Kvíz 

všeobecných znalostí (Quelle 

histoire, 2013).  

Obrázek 20 Skládání obrázku Eiffelovy věţe 

(Christopher Kalu, 2014).  
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tematikou či francouzskou vlajku. Prostřednictvím hry si tak uţivatel můţe prohlédnout 

fotografie z francouzského prostředí. Pro pouţití ve výuce je třeba dohledat informace 

o jednotlivých fotografiích a jejich obsahu, protoţe tyto údaje aplikace neobsahuje. Verze 

s reklamami je zdarma, verzi bez reklam lze pořídit za 0,89 €.  

 

Představili jsme přehled výukových aplikací, který pokrývá rozmanité oblasti výuky 

francouzského jazyka a reálií. Najdeme zde aplikace vhodné k procvičování gramatických 

struktur, slovní zásoby, výslovnosti i vědomostí týkajících se frankofonního světa. 

Podrobné popisy s informacemi o cenách, obsahu i náročnosti aplikací mohou čtenáři 

usnadnit jejich výběr v závislosti na jím zvoleném cíli. Výukové aplikace jsou často 

navrţené velmi jasně a na téţe principu, učitel proto nemusí mnoho vysvětlovat. Pomocí 

dotykového displeje se ţáci v aplikacích orientují intuitivně. 

Další kapitola se zaměřuje na výukové materiály vlastní tvorby, které však nevychází 

z výukových, nýbrţ z autentických francouzských aplikací.  
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5.2 Metodické listy 

Vedle výukových aplikací pro studenty francouzského jazyka existuje řada dalších aplikací 

ve francouzském jazyce, jejichţ prvotní účel však není vzdělávací, nýbrţ informační 

či praktický (v kaţdodenním ţivotě).Druhý oddíl praktické části práce se věnuje právě 

těmto autentickým materiálům v podobě mobilních aplikací. Ţáci pracují s reálnými 

informacemi a řeší problémy, které mohou v praktickém ţivotě nastat. Kapitola tedy 

obsahuje plány hodin, v nichţ byly autentické aplikace vyuţity, a jejich 

hodnocení.Všechny představené aplikace jsou volně staţitelné (tj. zdarma). Pro jejich 

zařazení do výuky bylo však nutné je doplnit dalšími doprovodnými materiály (pracovní 

listy, tabulky, kartičky), viz příloha této práce.  

Nejprve je popsána konkrétní aplikace a její prvotní účel. Popis je doplněn obrázky, neboť 

grafickou stránku povaţujeme za důleţitou, zejména z hlediska atraktivity pro studenty.  

Přehledná tabulka pak popisuje učitelův postup při vedení hodiny s vyuţitím konkrétní 

aplikace, a poté následuje hodnocení materiálu i hodiny s ním odučené. Pokud byly 

provedeny nějaké změny v pracovních listech či pokynech, je tato informace zmíněna 

právě v hodnocení.  

Abychom povzbudili zájem studentů o zemi a kulturu spojenou s vyučovaným jazykem, 

zvolili jsme téma „Visiter la France“. Prostřednictvím třech představených aplikací tak 

učitel můţe ţákům přiblíţit francouzské prostředí a kulturu. Cílem těchto hodin je rozvoj 

komunikativní kompetence ve snaze odstranit u studentů strach z náročnosti 

a nesrozumitelnosti autentických francouzských materiálů a situací. S aplikací Cité du 

Train ţák navštíví muzeum francouzské vlakové dopravy, v aplikaci ESF se podívá 

na francouzské lyţařské svahy a prostřednictvím aplikace Programme TV „zalistuje“ ve 

francouzském televizním programu.  
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5.2.1 Cité du Train 

Aplikace uţivateleprovádímuzeem Cité du Train v 

městě Mulhouse v severovýchodní Francii. 

Prostřednictvím dvou interaktivních plánků lze projít 

Parcours spectacle a Quais d’histoire. Kaţdý oddíl 

expozice je představen několika fotografiemi, které jsou 

doplněny krátkými informacemi k jednotlivým 

exponátům. Lokomotivy na různé pohony, speciální 

vagóny pro transport zboţí, luxusní vozy pro hlavy 

státu, lůţkové vozy, soupravy, které jezdily za války, 

jídelní vozy a mnohé další.   

Z aplikace jsou odkazy na internet, kde uţivatel nalezne 

aktuální cenu vstupného a otevírací dobu muzea.  

 

Obrázek 21 Cité du Train 

(Cuturespaces, 2013).  

Obrázek 22Plánek muzea (Culturespaces, 2013).  
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Úroveň: A2 – B1 Čas: 45 min.  Početstudentů/tabletů: tablet pro kaţdého 

Témahodiny: vlaková doprava 

Název aplikace: Cité du Train 

Náplň hodiny:  

- zopakovat slovní zásobu o ţelezniční dopravě 

- vyhledat údaje a interpretovat je 

- diskutovat o vlakové dopravě  

- vhodně pouţívat nově osvojenou slovní zásobu 

- argumentovat, uvést klady a zápory cestování vlakem 

Potřebný materiál: 

- pracovní listy 

- tablety 

 

 

Čas Aktivity/úkoly Činnost učitele 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

10 

On va visiter la Cité du Train.  

(Ou’est-ce que c’est ?  un musée) 

1. 1. Brainstorming 

Známá slova z oblasti „les trains“:  

(la gare, SNCF, TGV, le quai, la 

voiture, la locomotive, prendre le 

train atd.) 

 

 

2. 2. Nová slovní zásoba:  

la traction = pohon 

la rame = vlaková souprava 

la vapeur = pára,  aj.  

3.  

4. 3. Pracovní listy 

 

5. 4. Příprava tabletů 

 

 

 

5. Samostatná práce, dohledání 

Úvod, sdělení obsahu hodiny 

 

1. 1. Učitel rozdělí studenty do dvojic 

a stanoví časový limit, např. 1 minuta, 

za který mají napsat co nejvíce slov, která 

souvisí s vlakovou dopravou.  

Kontrola: kaţdá dvojice říká jedno slovo. 

Slova, která někteří studenti neznají, píše 

učitel na tabuli, vysvětlí zkratky.  

2. 2. Napíše na tabuli a francouzsky vysvětlí 

slova, která nezazněla v prvním cvičení.  

 

 

3. Rozdá pracovní listy. Doporučí práci 

se slovníkem (nainstalovaný v zařízení).  

3.  

4. 4. Vysvětlí, jak stáhnout aplikaci „Cité du 

Train“ z App Store (v pracovním listu 

je obrázek ikony pro snadnější identifikaci 

aplikace).  

5. Prochází třídou, radí, vysvětluje -  pokud 
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30 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

informací 

6. Kontrola pracovních listů  

 

 

 

7. Otázky k diskuzi 

- Voulez-vous visiter la Cité du Train 

à Mulhouse ?  

- Qu’est-ce qui vous paraît intéressant 

dans la Cité du Train ?  

- Avez-vous déjà visité un musée de 

transport ? Lequel ?  

- Aimez-vous voyager par le train ? 

Pourquoi (pas) ?  

- Comparez deux types de transport :  

le bus et le train.   

- Quand avez-vous pris le train pour 

la dernière fois ? Où êtes-vous allés ?  

je třeba.  

6. Opravuje výslovnost při čtení, píše slova 

na tabuli. Upozorní na rámeček 

„vocabulaire“ a moţnost si do něj 

zaznamenat nová slovíčka 

7. Napíše/promítne otázky na tabuli 

a studenti diskutují ve skupinách po 2 – 4.  

Varianty/Možnosti/Rozšíření: 

V pracovním listu lze pro méně pokročilé studenty ponechat za vynechanými místy v textu 

závorky, které specifikují, o jaký typ informace se jedná – jméno, datum apod.  

Úkoly v dolní části pracovního listu (v rámečcích) doporučuji ponechat jako volitelné 

rozšíření pro rychlejší studenty.  

Následující hodinu učitel v úvodu namátkově klade otázky z diskuze. Studenti by měli být 

schopni plynule odpovídat.  

Hodnocení hodiny:  

Hodina proběhla úspěšně – studenti bez problémů vyhledali informace potřebné k vyplnění 

pracovního listu. V závěrečné diskuzi pouţívali novou slovní zásobu (la rame, la vapeur).   

Někteří studenti hledali v prostředí App Store poprvé, proto bylo nutné podrobně vysvětlit 

proces staţení aplikace (který je ovšem velmi jednoduchý). Nicméně při příštím pouţití 

tabletů ve vyučování bude tento krok moţno přeskočit.  
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Většina studentů měla problém u třetího úkolu z Parcours spectacle: « La célèbre 

Micheline XM 5005 (le premier véhicule ferroviaire avec des pneus) a été utilisé surtout 

pour partir en vacances. », kde se tato formulace přesně neshoduje s realitou popsanou 

v aplikaci. Proto jsme pozměnili větu následujícím způsobem:  

1. La célèbre Micheline XM 5005 (le premier véhicule ferroviaire avec des pneus) 

a symbolisé le départ en vacances. 

Hodnocení aplikace:  

+ – 

Krátké a přehledné informace ke kaţdému 

exponátu muzea.  

 

Vysoká kvalita fotografického materiálu.  

 

Snadná orientace v aplikaci – někteří 

studenti si vybrali procházku podle mapy 

(„Plan“), někteří informace vyhledávali 

v tabulkovém zobrazení („Parcours“).  

Chyba programu – při kliknutí na „Tarifs“ 

se uţivatel dostane na jinou památku 

spravovanou firmou Culturespaces, 

tj. Théâtre Antique & Musée d’Orange. 

Na ceny vstupného do Cité du Train je tedy 

nutné jít přes „Horaires“.  

 

Některým studentům (zejména studentkám) 

téma vlakové dopravy nepřipadá moc 

atraktivní.  

Zdroje:CULTURESPACES. Cité du Train – Musée français du Chemin de Fer : 

application officielle [software]. 30. dubna 2013 [2014-25-04]. Dostupné z App Store, 

Apple Inc. Verze 1.0. 

 

  



48 

 

5.2.2 École du Ski Français 

Jedná se o oficiální aplikaci École du Ski Français – asociace, která sdruţuje 

250 lyţařských škol po celé Francii a zaměstnává 17000 instruktorů. Aplikace je určena 

zájemcům o výuku snowboardingu nebo sjezdového či běţeckého lyţování. Ti se zde 

dozvědí, kde všude se lyţařské školy nacházejí, jaké jsou úrovně dovedností v jednotlivých 

skupinách a výstupní poţadavky jednotlivých úrovní. Dále aplikace obsahuje různá videa – 

propagační, vzdělávací, informační i zábavná. Uţivatel si můţe vyhledat jednotlivá 

střediska, kde se lyţařské školy nachází, a podívat se na jejich profil s informacemi o stavu 

sněhové pokrývky, počasí a otevřených sjezdových tratích. Dále aplikace ESF nabízí 

program „Tracker – evalue ta vitesse“, která slouţí k měření pohybu lyţaře/snowboardisty 

na sjezdových tratích – za pomocí GPS systému lze monitorovat celkovou ujetou 

vzdálenost, dobu jízdy a maximální rychlost. 

  

Obrázek 23 Profil lyţařského střediska (Stargraf, 2013). Obrázek 24Nabízené sporty (Stargraf, 2013). 
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Úroveň: A1 - A2 Čas: 45 min.  Početstudentů/tabletů: tablet pro kaţdého 

Témahodiny: Lyţování ve Francii 

Název aplikace: ESF – École du Ski Français 

Náplňhodiny:  

- zaznamenat známá slovní spojení 

z audiovizuální nahrávky, reprodukovat dialog  

- vyhledat údaje a interpretovat je 

- zopakovat slovní zásobu „zima“, „sport“ 

Potřebný materiál: 

- video projektor 

- pracovní listy 

- tablety 

- kartičky se jmény 

lyţařských středisek  

Čas Aktivity/úkoly Činnost učitele 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

8 

 

10 

 

 

Úvod 

 

1. Vidéo (ex. A) 

 « Regardez et complétez 

le texte ! »  

 

 

 

 

Corrigez le texte.  

Questions :  

Qu’est-ce que c’est l’ESF ?  

Quel est la profession de cet 

homme ? 

 

 

2. Vocabulaire 

 

3. Lecture (en paires) 

 « Lisez le dialogue avec la bonne 

intonation ! » 

Téma hodiny musí studenti uhodnout z videa 

 

Přehne pracovní list (nebo rozstřihne), aby 

studenti viděli pouze část A.  

Přehraje video 3x za sebou (dá studentům 

vţdy cca 20s na doplnění po kaţdém 

přehrání) – můţe pouţít přímo aplikaci nebo 

odkaz na youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=735Jdw-

ysxQ 

 

Nechá dvojici přečíst dialog, píše slova 

na tabuli.  

Klade otázky.  

 

 

Vysvětlí pojmy, které studenti neznají.  

 

Kontroluje dvojice.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=735Jdw-ysxQ
https://www.youtube.com/watch?v=735Jdw-ysxQ
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12 

 

 

15 

 

 

 

19 

 

22 

 

 

24 

25 

 

 

35 

L’Application de l’ESF  

 « Téléchargez dans votre iPad. »  

 

4. Questions (ex. B) 

 « Répondez aux questions en 

utilisant l’application. » 

 

 « Corrigez ensemble. » 

 

5. La station de ski (ex. C) 

Q : Est-ce que vous connaissez 

quelques stations de ski en France ?  

 « Tirez au sort une station de ski. 

» 

 « Complétez la grille. »  

 

6. Présentation (ex. D) 

 « Présentez votre station de ski 

aux autres. » 

Vysvětlí, jak najít aplikaci (klíčové slovo 

ESF) a jak ji uloţit do zařízení (kliknout 

na FREE  INSTALL).  

Dá pokyn k otočení papíru na cvičení B, C 

a D.  

Samostatná práce – prochází a radí  

Nechá vybrané studenty přečíst jejich 

odpovědi, ptá se, zda ostatní souhlasí.  

 

Uvede aktivitu otázkou.  

 

Nechá kaţdou dvojici vylosovat jedno 

středisko, o kterém bude zjišťovat 

informace.  

 

Vyvolává dvojice, které představují své 

středisko.  

Varianty/Možnosti/Rozšíření: 

Ve druhé části (lyţařská střediska) můţeme studenty nechat pracovat i samostatně, 

tj. kaţdý zpracuje jedno středisko. 

 

Přestavování středisek lze realizovat aţ další hodinu, kdy si ostatní dělají poznámky 

do jednoduché tabulky.  Následuje diskuze o tom, které středisko je nejvýše poloţené, kde 

je nejchladněji, kde je nejvíce černých sjezdovek apod.  

 

Studenty lze upozornit na funkci „Tracker – evalue ta vitesse“, kterou mohou vyuţít 

na sjezdovce – za pomocí GPS lze monitorovat celkovou ujetou vzdálenost, dobu jízdy 

a maximální rychlost. K tomuto měření je samozřejmě nutné nainstalovat si aplikaci 

do mobilního telefonu.  

Hodnocení hodiny:  



51 

 

I přes niţší úroveň znalosti FJ studenti práci s aplikací dobře zvládli. Text audiovizuální 

nahrávky bez problémů zaznamenali. Čtení dialogu bylo ţivé a studenti se nestyděli 

imitovat intonaci vět. Některé dvojice nestihly prezentovat své lyţařské středisko a musely 

tak učinit aţ následující hodinu. Práce ve dvojicích však sváděla k pouţívání češtiny. 

Během hodiny jsem došla k následujícím úpravám, které zlepší její průběh:  

 Je lepší přehrát dialog ještě jednou před četbou ve dvojicích (kvůli výslovnosti 

a intonaci).  

 Učitel můţe pomoci nabídkou sloves a obratů vhodných do prezentace (se trouver, 

on peut visiter, ce n’est pas loin de, atd.). Vyhne se tak prezentacím plným „il y a ...“. 

Hodnocení aplikace:  

+ – 

Pěkný a jednoduchý (i kdyţ poměrně 

sviţný) dialog, vhodný na procvičení 

intonace.  

 

Snadná orientace v aplikaci pomocí 

postranního panelu s jednoduchými 

termíny (cours, écoles etc.)  

 

Velmi přehledně zpracované základní 

informace o vybraných střediscích, ani 

francouzštinář – začátečník nemá problém 

se orientovat.  

 Pozor při stahování aplikace: v App Store je 

k dispozici ještě starší verze (z roku 2011), 

která jiţ nefunguje.  

 

Zdaleka ne všechna střediska mají podrobně 

rozepsány potřebné informace. Proto je nutné 

se drţet středisek vypsaných na kartičkách 

k losování.  

Zdroje: STARGRAF. ESF : application officielle [software]. 19. 11. 2013 [2014-28-04]. 

Dostupné z App Store, Apple Inc. Verze 3.0.1 
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5.2.3 Programme TV 

Ve volně dostupné aplikaci Programme TV uţivatel nalezne aktuální televizní program 25 

francouzských televizních stanic. Jednotlivé typy pořadů jsou v programu barevně 

odlišeny, coţ usnadňuje orientaci. Při kliknutí na konkrétní pořad se objeví krátká 

informace o jeho typu, obsahu a délce, doplněná fotografií či trailerem k filmu. Na horní 

liště uţivatel volí den (aţ týden dopředu) a způsob zobrazení.  

Aplikace představuje prostředí francouzské televize, které nemusí být studentům z České 

republiky nedosaţitelné. V současnosti lze prostřednictvím satelitních zařízení nebo 

internetu bez problémů sledovat francouzské vysílání. Představení aplikace Programme TV 

ve výuce a práce s ní tak můţe být pro některé studenty motivací k vyhledání 

francouzských kanálů a jejich pořadů.  

 

Úroveň: A2 Čas: 45 min.  Početstudentů/tabletů: tablet pro kaţdého 

Témahodiny: Média – Televize 

Název aplikace: Programme TV gratuit 

Náplňhodiny:  

- seznámit se s francouzskými termíny 

popisujícími různé typy televizních programů 

- vyhledat údaje a interpretovat je 

- diskutovat o televizních programech 

- vhodně pouţívat nově osvojenou slovní zásobu 

Potřebný materiál: 

- pracovní listy 

- tablety 

 

 

Obrázky 25, 26, 27  Televizní program (Alienweb, 2013).  
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- argumentovat, vysvětlit svůj výběr 

Čas Aktivity/úkoly Činnost učitele 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

6 

 

 

 

 

 

 

8 

 

10 

 

 

 

25 

 

 

 

 

La télévision 

 

1. Otázky :  

 Avez-vous la télé dans votre 

chambre ?  

 Quel est votre programme 

favori à la télé ? Pourquoi ?  

 Quand regardez-vous la télé ?  

 Combien de temps passez-

vous en regardant la télé ?  

6. 2. Kontrola 

7.  

8. 3. Pracovní listy 

9.  

 

 

 

 

 

4. Příprava tabletů 

 

5. Samostatná práce 

Studenti vyplňují pracovní list, úkol 

1. i 2.  

 

6. Práce ve dvojicích 

tabulka (1.) 

Raconte au camarade (il cherche dans 

le programme et contrôle 

les réponses) :  

Úvod, sdělení obsahu hodiny. 

 

1. Napíše/promítne otázky na tabuli rozdělí 

studenty do dvojic, v nichţ na tyto otázky 

odpovídají.  

 

 Prochází třídou a poslouchá diskutující 

dvojice.  

 

 

2. Vyvolá náhodně pár studentů, kteří 

na otázky odpovědí 

3. Rozdá pracovní listy a vysvětlí, 

ţe studenti budou hledat v dnešním 

programu francouzských televizí podle 

jednotlivých typů konkrétní programy, čas 

jejich vysílání, délku trvání a doplňující 

informace.  

 

Vysvětlí, jak stáhnout aplikaci Programme 

TV gratuit.  

Prochází, kontroluje, radí.  

 

 

 

Napíše na tabuli vhodná slovní spojení:  

 diffusé sur la chaîne ... 

 dure ...  

 l’acteur principal  
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40 

La série ................ est diffusée sur la 

chaîne ................ à .................... 

heures. Elle dure ............... minutes. 

C’est une histoire d’un homme qui 

............... . L’acteur principal est 

................ .  

7. Diskuze ve čtveřicích  

otázka (2.) « Votre choix pour ce 

soir » 

Imaginez : Vous habitez tous 

ensemble dans un appartement et 

vous avez une seule télé. Décidez 

quels programmes vous allez regarder 

ce soir.  

 

 

 

 

 

 

 

Prochází a kontroluje, zda studenti 

nepouţívají češtinu.  

Varianty/Možnosti/Rozšíření: 

Domácí úkol – studenti si vyberou jeden francouzský seriál/film/pořad a ten další hodinu 

představí 5 – 10 větami.  

Zjednodušení – bez pracovního listu, studenti plní úkoly typu:  

 Qu’est-ce qu’il y a à la télé ce soir (à 8 heures) ? Décide quels programmes tu vas 

regarder. Travaille avec les premiers 6 programmes de la grille.   

 Trouve la série que tu connais et explique son contenu.  

 Trouve un documentaire et explique de quoi il parle. 

Hodnocení hodiny:  

Vzhledem k podobnosti slovní zásoby z oblasti televizních pořadů (la téléréalité = reality 

show; la série = seriál; le débat = debata, diskuzní pořad; le documentaire = dokument) 

nebylo třeba většinu slov vysvětlovat. Během ověřování ve výuce však bylo nutné 

doplňovat členy k jednotlivým názvům typů pořadů. Proto jsem v pracovním listu 

dodatečně provedla změnu a doplnila do prvního sloupce tabulky členy.  

Hodnocení materiálu:  

+ – 

Na rozdíl od tištěných televizních  Trailery k jednotlivým filmům dost často 
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programů, je tento program aktuální a nabízí 

kompletní informace o kaţdém programu.  

Kvalitní přehledné informace ke kaţdému 

pořadu jsou doplněny fotografiemi – právě 

ty někdy pomohou studentům k identifikaci 

pořadu a zjistí, ţe jej znají z české televize.  

není moţné přehrát, neboť mají zamítnut 

přístup z ČR.  

Zdroje: ALIENWEB. Programme TV gratuit [software]. 22. 3. 2013 [cit. 2014-09-06]. 

Dostupné z App Store, Apple Inc. Verze 2.0. 

 

Představili jsme plány třech hodin, kdy učitel vyuţívá autentických francouzských 

materiálů (v tomto případě mobilních aplikací pro zařízení tablet). Tyto plány byly nejen 

vytvořeny, ale i prakticky ověřeny a upraveny dle zpětné vazby studentů i učitele. V práci 

lze nalézt veškeré zdroje a informace nutné k reprodukci těchto hodin – plány vyučovacích 

jednotek s jejich hodnocením jsou v této kapitole v tabulkách, pracovní listy a další 

doplňkové materiály se nacházejí v příloze.  

Práce s autentickými materiály má své výhody i svá úskalí. Kladně hodnotíme jejich 

praktický charakter, který často stačí k probuzení zájmu studentů. V hodinách se osvědčila 

úvodní motivace – např. krátké propagační video ESF. Úskalí, která v sobě autentické 

materiály skrývají, jsou různá. Z pohledu učitele je důleţité, aby příprava aktivity 

mnohanásobně nepřesáhla dobu práce v hodině, neboť s novou aktualizací softwaru můţe 

aplikace částečně změnit svou strukturu i obsah a připravené doprovodné materiály bude 

nutné také „aktualizovat“ (v učitelově případě se hodí lépe slovo „předělat“). Proto by si 

měl vyučující před kaţdým pouţitím aplikace ověřit, zda k aktualizaci nedošlo a pokud 

ano, tak v jakém rozsahu. Dalším problémem můţe být úzké zaměření aplikace, jeţ 

neosloví kaţdého studenta. Objeví se například tací, které nezajímají vlaky nebo kteří 

nemají televizi.   
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6. Diskuze 

6.1 Vícejazyčnost 

Vyuţitím anglických aplikací, jejichţ předmětem je výuka francouzského jazyka, dochází 

k podpoře myšlenky plurilingvismu, kterou prosazuje i Rada Evropy ve Společném 

evropském referenčním rámci pro jazyky (Rada Evropy, 2002). Na rozdíl od multiligvismu, 

jenţ chápe znalost většího počtu jazyků více či méně izolovaně, plurilingvismus přesahuje 

tento rámec. Právě naopak, plurilingvní jedinec nepojímá jazyky a kultury jako přísně 

„rozškatulkované“, ale buduje si komunikativní kompetenci, ke které přispívají všechny 

znalosti a zkušenosti s jazykem a v níţ jsou všechny jazyky usouvztaţněny a navzájem 

se ovlivňují. Takový uţivatel cizích jazyků se snaţí domluvit za kaţdou cenu, nebojí 

se experimentovat s jazyky a způsoby vyjadřování, vyuţívá mimiku i gestikulaci.  

Velké mnoţství aplikací v přehledu pouţívá právě anglický jazyk (k překladu slovíček 

či pokynům). Důvod je jednoduchý – fenomén aplikací pro chytré telefony a tablety vznikl 

v Americe a angličtina je velmi rozšířeným světovým jazykem. Nicméně i čeští tvůrci 

často zvolí anglický jazyk, aby se jejich aplikace dočkala co nejširšího publika. 

A tak mnohé aplikace pro výuku francouzského jazyka obsahují anglické pokyny 

či překlady. Tento fenomén nepovaţujeme za problém, ba naopak. V českých podmínkách 

se drtivá většina ţáků a studentů učí francouzský jazyk aţ jako druhý (případně i třetí) cizí 

jazyk. Angličtina je většinou prvním cizím jazykem. Během výuky s vyuţitím těchto 

aplikací by ţáci neměli mít problém s anglickou terminologií, která je v nich pouţita.  

6.2 Přehled aplikací 

Vzhledem k  moţnostem a dostupným zařízením vychází celá praktická část této práce 

pouze z nabídky App Store, nicméně mnoho aplikací je dostupných nejen v tomto online 

obchodu pro zařízení firmy Apple, ale lze je stáhnout i v Google Play – obchodu pro 

zařízení s operačním systémem Android.  

Aplikace byly vybrány na základě subjektivního posouzení jejich kvalit a vhodnosti. 

Vytvořený přehled tak ilustruje moţnosti, které App Store nabízí. Nicméně v tomto 

relativně novém prostředí aplikace neustále přibývají a nabídka se bude jistě dále 

rozšiřovat.  Aplikací českých developerů je pomálu a jde především o slovníky 

a konverzační příručky na cesty. Jedinou českou ryze výukovou aplikací v App Store tak 
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zatím zůstává Mobilní Učitel – Výuka Francouzštiny, produkt, který vychází z konceptu 

Domácí učitel francouzštiny ostravské jazykové školy Eddica.  

6.3 Metodické listy 

Výsledky ověřování metodických listů nelze nijak kvantifikovat, neboť se jednalo vţdy 

pouze o jednu skupinu studentů. Nicméně se nám podařilo odhalit a odstranit alespoň 

drobné chyby a navrhnout případná zlepšení či zjednodušení. Zpočátku bylo nutné vţdy 

vysvětlit, jak danou aplikaci do tabletu stáhnout, pro mnohé studenty však toto nebylo 

ţádnou novinkou.  

S autentickými materiály se pracuje velmi dobře, pokud jsou vhodně zvoleny a práce 

s nimi má jasný cíl. Při správné motivaci v nich studenti vidí výzvu, zda by zvládli řešit 

konkrétní problémy ve francouzském prostředí. Pro učitele je výzvou najít vhodný 

autentický materiál, neboť to je práce mravenčí. Tak, aby nejen odpovídal jazykové úrovni 

studentů, ale také byl zajímavý a vedl ke splnění úkolů a cílů hodiny. Autentický materiál 

sám o sobě nestačí, učitel k němu musí připravit aktivity, úkoly či otázky. Jen tak se mu 

podaří vhodně začlenit trochu okolního světa a jeho zákonitostí do školní třídy.  

Myslíme si, ţe do budoucna by bylo dobré elektronizovat i některé výstupy z hodin – 

nemusely by se kopírovat pracovní listy a studenti by úkoly řešili pouze v elektronické 

podobě. K tomuto účelu by mohly být vhodné Google dokumenty či aplikace slouţící 

k tvorbě vlastních výukových materiálů.  

6.4 Využití multimediálních aplikací ve výuce 

Představené aplikace lze vyuţít různými způsoby (viz kap. 4.3.2 Varianty výuky), např. 

v  kombinaci s interaktivní tabulí, kdy se na cvičení podílí více studentů, individuálně 

či ve dvojicích. Je pouze na učiteli, aby zváţil, k čemu je daná aplikace pro určitou skupinu 

studentůnejvhodnější.  

Jak bylo uvedeno v teoretické části na výhody a problémy pouţití počítačů ve škole 

a ve vyučování, uvědomíme si, ţe tablety nelze řadit do jedné kategorie s počítači. Výhody 

počítačů platí i pro tablet. Student má k dispozici nekonečnou banku francouzských audio 

nahrávek, pomocí kterých se zlepšuje porozumění mluvené francouzštině. Navíc, 

prostřednictvím nahrávání či opakování se do výuky s tabletem zapojuje i aktivní mluvený 
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projev. Tablet není omezen na jednu učebnu, lze jej pouţívat po celé škole, na zahradě, 

ve  městě i doma. Je zkrátka mobilní, a jeho prostřednictvím máme přístup k nepřebernému 

mnoţství výukových zdrojů. Navíc se velmi snadno a intuitivně ovládá.  

Moţným problémem však můţe být stárnutí učitelů, kteří nejsou dostatečně motivováni 

k dalšímu vzdělávání. V ČR chybí kariérní řád a povinný systém dalšího vzdělávání 

učitelů, coţ u některých jedinců můţe vést k určité stagnaci. Přesné údaje o stárnutí 

učitelského sboru ČR přináší MŠMT ve své publikaci České školství v mezinárodním 

srovnání - Stručné seznámení s ukazateli publikace OECD
22

 Education at a Glance 2012, 

kde uvádí, ţev roce 2010 bylo v primárním vzdělávání celkem 35 % učitelů starších 50 let 

(v zemích OECD i EU21
23

  šlo o 30 %), v niţším sekundárním vzdělávání bylo v této 

věkové kategorii 37 % učitelů (země OECD 33 % a země EU21 34 %) a ve vyšším 

sekundárním vzdělávání se jednalo o 40 % učitelů (v zemích OECD 37 % a v zemích 

EU21 šlo o 38 %). Ještě více alarmující je však nízký podíl učitelů ve věku do 40 let 

na Českých školách – jde o 26 % v primárním, 32 % v niţším sekundárním a 23 % 

ve  vyšším sekundárním vzdělávání (MŠMT, 2012).  

S takto nízkým podílem mladých učitelů se nové technologie mohou prosazovat hůře. 

I kdyţ si nemyslíme, ţe se mezi sluţebně staršími učiteli nenajdou techničtí nadšenci, kteří 

rádi objevují nové moţnosti a cesty a naopak mezi mladými tací, jeţ novinky ICT 

nezajímají.  

6.5 Finanční náklady 

Největší investicí do výuky s vyuţitím tabletů je samozřejmě zařízení samo. iPad lze 

pořídit jiţ od 7300 CZK
24

 další druhy tabletů lze koupit jiţ od 1300 CZK
25

. Nicméně poté 

se jiţ dá říci, ţe uţivatel na dalších výdajích ušetří. Aplikace do mobilních zařízení jsou 

totiţ levnější neţ tištěné publikace či počítačové programy.  

Pokud porovnáme například nabízené produkty francouzského nakladatelství CLE 

International, zjistíme, ţe elektronické varianty nabízené prostřednictvím aplikací, jsou 

přibliţně o třetinu levnější neţ jejich tištěné ekvivalenty. Cena jedné knihy (s CD) z edice 

                                                 
22

Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizace pro ekonomickou spolupráci 

a rozvoj) 
23

 země Evropské unie, které jsou zároveň členy OECD  
24

http://store.apple.com/cz/ipad 
25

http://www.alza.cz/tablety/18852388.htm 

http://store.apple.com/cz/ipad
http://www.alza.cz/tablety/18852388.htm
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Lectures faciles se v internetových obchodech pohybuje v rozmezí 216 – 245 CZK. 

V aplikaci Lectures faciles CLE International
26

lze jednu knihu (s audionahrávkou) 

zakoupit za 5,99 €. Dalším příkladem nechť je cvičebnice francouzské gramatiky pro 

začátečníky Grammaire avec 450 nouveaux exercices: niveau débutant
27

, za kterou 

zákazník zaplatí přes 300 CZK při nákupu v knihkupectví. V aplikaci 450 exercices CLE 

International
28

 platí uţivatel za staţení elektronické verze 8,99 €. 

  

                                                 
26

SEJER. Lecture faciles CLE International [software]. 13. 12. 2012 [cit. 2014-10-06]. Dostupné z App 

Store, Apple Inc. Verze 1.1. 
27

SIRÉJOLS, É., & TEMPESTA, G. Grammaire avec 450 nouveaux exercices: niveau débutant. Paris: CLE 

International, 2002. ISBN 3125298938. 
28

SEJER. 450 exercices CLE International [software]. 20. 3. 2014 [cit. 2014-10-06]. Dostupné z App Store, 

Apple Inc. Verze 1.0. 
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7. Závěr 

Nedomníváme se, ţe by bylo za kaţdou cenu nutné respektovat všechny nové trendy 

ve vzdělávání, podléhat jim a hekticky měnit podmínky výuky ve školách. Zastáváme však 

názor, ţe učitel by se měl o tyto trendy zajímat. Zda je pak zavrhne či nikoli, je jiţ na něm, 

důleţitá jeale jejich znalost. Světová učitelská veřejnost je zatím značně rozdělená a není 

mnoho míst, kde by si mohla vyměňovat názory a zkušenosti. Pokud se nejedná o učitele 

jazyků, pro které je poměrně snadné zúčastnit se nějakého školení či semináře mimo ČR, 

tak se český učitel do kontaktu se zahraničními kolegydostanemálokdy. Do značné míry 

to souvisí s jazykovou nevybaveností, coţ je problém, který se pomalu ale jistě odstraňuje 

a nyní jiţ dostudovávají cizojazyčně zdatnější učitelé, kteří mohou sledovat zahraniční 

přednášky, diskuze a odbornou literaturu svého oboru. 

Kouzlo autentických materiálů tkví v tom, ţe učitel nemusí ţákům vysvětlovat, za jakým 

účelem se tuto látku v předmětu učí, neboť praktický cíl je velmi zřetelný – umět 

se orientovat a zařídit si vše potřebné ve francouzsky mluvícím prostředí. Jedná 

se o konkrétní informace, které nemají původně slouţit učiteli a jeho ţákům v procesu 

výuky, jejich prvotní účel je informační či praktický a publikum velmi různorodé. A pokud 

se učiteli podaří trochu této praktičnosti z reálného světa vtáhnout do světa školního, 

v němţ se vše většinou zakládá na teorii, je to jako přinést ţivého hada do hodiny biologie 

namísto promítání obrázků plazů. Není to zkrátka učebnice – jiţ tento fakt kolikrát stačí 

k probuzení většího zájmu studentů. Samozřejmě ţe ve škole nemusí být pořád zábava 

a studenti nemusí (ani nemohou) být nutně nadšeni z kaţdé aktivity. Proto zastáváme 

názor, ţe domněnka, ţe výuka s podporou tabletů je hlavně zábavná, není správná. Výuka 

by měla být hlavně efektivní, takţe navrhujeme zapojovat tablety tam, kde to má smysl, 

jako např. v následujících případech:  

 Při procvičování gramatiky jedinec stihne více, kdyţ nemusí obracet celou kníţku 

a nahlíţet do klíče – klikne jednou a okamţitě má označené správné a špatné 

odpovědi. A jestliţe si aplikace navíc zapamatuje, kde ţe to dotyčný chyboval, aby 

mu to kdykoli později připomněla, má student v ruce velmi účinný didaktický 

prostředek.   

 Učení se slovíček z barevných interaktivních karet, kde lze vidět slovo napsané, 

přehrát jeho výslovnost a na závěr cvičení se z daných slovíček nechat přezkoušet je 

mnohem efektivnější neţ biflování psaného seznamu slov.  
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 Procvičování výslovnosti s moţností nahrát si vlastní záznam a porovnat 

jej s nahrávkou rodilého mluvčího.  

 Při procvičování slovesných tvarů se střídají typy cvičení a často lze slyšet 

i výslovnost kaţdého tvaru.  

 Objevování francouzských reálií prostřednictvím interaktivních map a cvičení 

s moţností záznamu osobního posunu a zlepšení.  

 

Tyto body shrnují moţný přínos mobilních aplikací do výuky francouzského jazyka, který 

vyplývá z praktické části této práce. Našlo by se samozřejmě mnoho dalších, ale nechceme 

z nich dělat obecné závěry a ani by to nebylo moţné, neboť vţdy záleţí na jednotlivci 

či skupině, ve které učitel hodlá aplikaci pouţít či doporučit k samostudiu. Proto nechť 

je přehled aplikací spíše inspirací a ukázkou moţností světa tabletů a mobilních aplikací. 

Pro někoho snad bude předkládaná práce pozvánkou do světa, kde mizí hranice předmětů 

a setkává se zde učitelská a studentská veřejnost celého světa.  
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8. Resumé 

La tablette – un appareil utile et attirant pour les uns, un jouet électronique pour les autres. 

Est-il possible de l’utiliser effectivement dans le processus d’enseignement des langues ? 

Quelles sont les possibilités éducatives cachées derrière le mot « application mobile » ? 

Le travail traite l’utilisation des tablettes en classe de FLE (Français Langue Étrangère). 

Ce thème est très actuel. Beaucoup d’informations concernant cette thématique peuvent 

être trouvées sur Internet mais presque aucune remarque n’est faite dans les livres 

pédagogiques. Il existe quelques recherches pédagogiques avec les résultats prometteurs. 

Même en République tchèque nous trouvons quelques classes-pilotes qui evaluent 

les résultats d’enseignement assisté par la tablette. Alors nous cherchons des ressources 

pédagogiques français et nous trouvons des façons comment les utiliser en classe de FLE.  

La recherche s’est déroulée en plusieurs étapes. Premièrement, nous avons étudié 

de différentes sources concernant les technologies de l’information et de la communication 

utilisées à l’école à nos jours, de nouvelles tendances dans l’éducation scolaire, l’utilisation 

des tablettes en classe et le rôle de l’enseignant dans le processus d’apprentissage. 

Deuxièmement nous avons établi une liste des applications disponibles à App Store. Puis 

nous avons préparé des plans des leçons avec des tablettes et les applications authentiques 

(non-modifiés pour les objectifs d’enseignement). Finalement nous avons mis en pratique 

des leçons pendant lesquelles l’enseignant utilise des tablettes et des applications 

françaises et nous avons vérifié des consignes pédagogiques ainsi que des fiches 

d’apprenant. 

La partie théorique porte sur lesprincipaux thèmes tels que les nouvelles technologies 

en classe et le rôle de l’enseignant dans le processus d’apprentissage. Les possibilités 

de la tablette en classe en République tchèque sont généralement encore peu exploitées, 

également il n’existe pas beaucoup de livres ou d’articles concernant le sujet d’utilisation 

des tablettes en classe de FLE, parce qu’il s’agit d’une nouveauté sur le marché. La partie 

théorique présente la situation actuelle, elle se concentre alors sur les projets qui sont 

en cours dans les écoles tchèques, en mentionnant des recherches effectuées à l’étranger. 

L’étude discute aussi de nouvelles tendances dans l’éducation scolaire où la notion 

de tablette est souvent discutée. Avec des nouvelles technologies le paradigme éducatif 

se change – l’enseignant n’est pas la seule source d’informations. Il faut réagir 
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aux changements à l’école contemporaine et essayer de suivre des nouveautés qui 

deviennent courantes dans la vie des jeunes. 

La partie expérimentale est divisée en deux sections qui traitent des objectifs différents. 

Le premier objectif de notre travail est de montrer de diverses applications disponibles 

dans l’environnement d’App Store (la boutique en ligne avec des applications pour 

les appareils Apple). Les applications d’enseignement issues sur notre liste ont une chose 

en commun - elles pourraient être utilisées en classe de FLE ou pendant l’étude autodidacte 

de français.Les applications sont classées par le thème d’apprentissage ou de niveau. Nous 

parlons des catégories suivantes : la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, la culture 

générale, la géographie, les jeux. Chaque application est caractérisée par son type, 

sa version actuelle, sa taille en MB et une évaluation critique de son contenu 

et de son fonctionnement. L’information qui concerne le prix y est aussi ajoutée. Beaucoup 

d’applications mentionnées sont en anglais (cela veut dire que les instructions 

ou les traductions des mots français sont en anglais). La raison principale de ceci est que 

les pays anglophones sont un pas en avant en termes d’emploi de la tablette dans 

l’enseignement. Donc ils possèdent un support logiciel assez vaste. Nous estimons que 

l’anglais n’est pas un problème. L’anglais est une langue étrangère la plus enseignée 

en République tchèque alors la plupart des étudiants de français est capable de parler 

l’anglais mieux que le français. L’utilisation des applications anglo-françaises au lieu 

des tchèco-français ou seulement français pourrait se dérouler sans trop de difficultés. 

En plus, cette idée est soutenue par la notion de plurilinguisme – le concept 

de la construction d’une compétence communicative à laquelle contribuent toutes 

les connaissances et les expériences avec la langue et dans lequel toutes les langues  

s’influencent mutuellement. Un tel utilisateur des langues étrangères essaye 

de communiquer à tout prix, il n’a pas peur d’expérimenter avec la langue et les modes 

d’expression et utilise des expressions faciales et des gestes. Compte tenu des possibilités 

et l’équipement disponible (iPad) toute la partie expérimentale est basée uniquement sur 

les offres d’App Store (la boutique en ligne pour les appareils Apple). Néanmoins 

de nombreuses applications sont disponibles également à Google Play – une boutique 

en ligne pour les appareils utilisant le système d’exploitation Android. 

Le deuxième objectif de cette étude est de présenter l’utilisation de diverses applications 

en classe de FLE. Ces applications sont utiliséesprincipalement à une autre fin 

(informatique, pratique) mais elles deviennent sous la direction convenable 
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d’enseignant,des matériaux authentiques en classe de FLE. Cela veut dire les matériaux 

non-modifiés pour les objectifs d’enseignement. Ce type de travail en classe demande la 

préparation préalable de la parte de l’enseignant. Il faut chercher le matériel approprié à 

l'âge de ses étudiants, il faut créer une fiche d’apprenant, des activités, des consignes.  

Concernant notre travail nous avons choisi le thème « Visiter la France » et par ces trois 

applications l’enseignant peut présenter l’environnement et la culture française aux 

étudiants. Avec l’application Cité du Train l’étudiant parcourt le Musée du transport 

ferroviaire français et regarde des diverses photos accompagnées descourtes pièces 

d’information. L’application ESF (École du ski français) introduit l’organisation réunissant 

17000 moniteurs de ski et donne des informations sur la prévision météorologique 

et l’enneigement des pistes. Par l’intermédiaire du Programme TV gratuit l’utilisateur 

feuillette le programme des 25 chaînes de la télévision française et il est possible aussi 

d’afficher les informations complémentaires de chaque programme. Nous proposons 

les activités qui peuvent répondre aux besoins des lycéens tchèques. Cette étude permet 

à chaque enseignant d’imprimer les fiches d’apprenant (disponibles en annexe 

de ce travail) et les consignes pédagogiques pour introduire les matériaux authentiques 

en sa classe. Pour tous les matériaux nous offrons aussi des corrigées des fiches 

d’apprenant.  

Des applications éducatives sont souvent conçues très clairement et selon le même 

principe, alors l’enseignant n’a pas besoin de beaucoup d’explications. Les étudiants sont 

capables d’utilisez l’écran tactile de manière intuitive.Nous osons dire que cette façon 

de travail est plus rapide et plus pratique que l’enseignement assisté par ordinateur.  

Concernant l’aspect économique il faut mentionner que les programmes d’ordinateur sont 

plus chers que les applications mobiles. En plus la comparaison des prix des publications 

imprimées et des applications mobiles indique que les éditions électroniques sont moins 

chères. Donc le plus grand investissement présente l’appareil lui-même.  

Nous ne pensons pas que l’enseignement avec la tablette doit être amusant à tout prix. 

L’enseignement devrait être particulièrement efficace, alors nous proposons d’y employer 

la tablette au moment où c’est logique. Cela est possible par exemple pendant 

l’apprentissage ou la révision individuelle de la grammaire où l’étudiant ne doit pas tourner 

tout le livre et chercher les réponses dans les corrigées. Il suffit de cliquer une fois 

et les réponses apparaissent immédiatement. En plus l’application se souvient de l’endroit 
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où l’erreur a apparu et elle peut le rappeler, plus tard, à n’importe quel moment. Cela est 

certainement efficace.  Un autre exemple est l’utilisation de la tablette en apprenant 

le vocabulaire de la carte interactive en couleur, où on peut voir le mot écrit ou faire 

rejouer sa prononciation. À la fin un étudiant passe un examen du vocabulaire donné.  

Nous considérons cette façon plus efficace que la mémorisation des mots isolés. 

Le troisième avantage est que la boutique App Store est une source des matériaux 

authentiques facilement accessibles qui se mettent à jour automatiquement. C’est un outil 

pratique pour les enseignants qui veulent enrichir leurs leçons par quelque chose de la vie 

réelle. 

Cette étude a pour but de donner une image inspirante aux enseignants et leur montrer de 

diverses possibilités du monde des applications mobiles pour des smartphones 

et des tablettes. Nous espérons que cela pourrait leur apporter des idées pour leurs propres 

activités avec des tablettes en classe de FLE. Le monde des applications mobiles est 

moderne, vivant et dynamique. L’enseignant devrait essayer de le découvrir, même s’il 

n’est pas un grand fan des technologies éducatives. À nos jours, chaque enfant 

ou adolescent a un appareil intelligent et la tâche d’enseignant sera de montrer la façon 

efficace comment l’utiliser. Il est normal que l’enseignant recommande aux étudiants 

les œuvres imprimées comme un support éducatif. Nous espéronsqu’il sera courant 

de recommander des ressources électroniques de bonne qualité adaptées aux appareils 

mobiles à ses élèves.  
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9. Zkratky 

EU21  země Evropské unie, které jsou zároveň členy OECD  

FLE français langue étrangère (francouzština jako cizí jazyk) 

HD plné/vysoké rozlišení obrazu (z ang. HighDefinition) 

ICT  Informační a komunikační technologie (z ang. Information and 

Communication Technologies) 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj) 
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